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BREŽNEVAS: IŠVEŽĖM
VISA DIVIZIJA

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE
(Tęsiny*)

rašė iš V. I. Lenino "Raštų" 6
Šiauliai, g. m. rugpiūčio 30 d. tomo, 364 psl. tokią citatą: "Nė
Šiaulių Kultūros namuose įvy vienas valdininkas neturi netgi
ko miesto mokytojų konferen teisės klausinėti bet ką apie t i 
cija. Šiaulių partijos komiteto kybą: tai yra sąžinės dalykas
II-sis sekretorius S. Verkulis, ir niekas čia neturi teisės kiš
kalbėdamas apie pedagogų dar tis". Mokinys trimestro gale iš
bo trūkumus, kaip labiausiai elgesio gavo dvejetą.
1979 metų birželio pradžioje
smerktiną dalyką, kurį reikią iš
abiturientų
egzaminai. Parašius
gyvendinti, tai, k a d kai kurie
mokytojai i r netgi Pedagoginio lietuvių kalbos rašomąjį darbą
instituto dėstytojai bendrauja direktorius Vaišnoras pranešė,
kad egzaminą išlaikė visa klasė,
su renginiais žmonėmis.
o po kelių dienų paaiškėjo, kad
•
Algimantui Petkūnui reikės per
Vyžuonos. 1978 m. sausio 1 1 laikyti rudenį lietuvių kalbą.
d. Vyžuonų mokyklos direkt. I Rugpiūčio 21 d., išlaikius pakar
Vaišnoras išsikvietė į savo kabi- j totinai lietuvių kalbos egzami
netą X kl. mok. Algimantą Pet- ną, auklėtoja Brasiūnienė p r i
kūną ir vertė pasižadėti nebe- Į mygtinai klausė a r Algimantas
tarnauti Mišioms arba pereiti į „tikrai stos į Kunigų seminariją.
mokytis į kitą mokyklą.
Be to, išduotoj charakteristikoje
Rytojaus dieną klasės auklė- į įrašyta, kad "Algimanto charak
toja Brasiūnienė vėl įkalbinėjo i terio formavimui didelę įtaką
nelankyti bažnyčios, nes kitu at- į turi motina, kuri yra religinga
veju j o elgesys bus įvertintas! ir labai nori, kad sūnus būtų
dvejetuku.
religijos kulto tarnas".
Vasario 2 d. auklėtoja vėi
Šiuo metu ateistai neriasi iš
prievartavo Algimantą ir reika-;
kailit, įrodinėdami, kad apie re
lavo, kad jis pereitų mokytis į.
liginius įsitikinimus neužsime
kitą mokyklą, be to, mokytoja i
nama jokiuose oficialiuose do
visokiais būdais įžeidinėjo j o ti- i
kumentuose. Deja, faktai griau
kinčią motiną.
na propagandą.
Vasario 13 d. Užpalio apylin- j
•
kės pirmininkė užpuolė mokinio
Baltarusija
motiną, kam ši gadinanti savo
Lyda. 1979 m. rugpiūčio 25
vaiką, užtikrindama, kad kuni
d.
Baltarusijos TSR Religijų rei
gas iš jo tikrai nebus.
kalų
tarybos įgaliotinis, atėjęs į
1978 m. rudenį mokiniams rei- j
Lydos
bažnyčią, rado zakristijo
kėjo atsakyti į anketoje pateik
tus klausimus: Ar tiki ? Ar tiki je kun. Šeniauską katekizuojant
tėvai? ir t. t. Algimantas Pet- 15 vaikų. Už tai kunigas buvo
kūnas, vietoje parašęs atsaky nubaustas 50 rb. bauda.
mus į reikiamus klausimus, už
(Pibtiga)

•

Partijos centro komiteto suvažiavimas

Maskva. — Sovietų Sąjungos okupavusių jėgų turi būti tikkomunistų partijos centro k o  tai pradžia, kol visi kareiviai
mitete
prezidentas
Leonidas bus išvežti ir Afganistanas gaI Brežnevas pasakė kalbą, kurioje i lės tapti nesusirišusia, neutralia
j patvirtino, k a d iš Afganistane i šalimi.
: buvusio riboto sovietų kariuo- j Iš Maskvos diplomatiniai ko
! menės kontingento kai kurie da- į respondentai praneša, kad so
; liniai buvo atitraukti. Sovietų j vietų valdžia nesitikėjo tokio
; kariuomenė sudavė Afganistano Į aštraus, kieto pasaulio daugu
"banditų"' jėgoms sunkius smū- mos pasipriešinimo dėl Afga
: gius i r tose aplinkybėse buvo nistano žygio. Kremliaus vadai
į galima išvežti kai kuriuos dali- manė, kad Vakarų
valstybės
\ nius. š i s žingsnis buvo padai suskils, sužinojusios apie soviei rytas p r i t a n a n t Afganistano j t ų . . n u o l a i d u r n ą - k a r o j ė g M .
vyriausybei i r jos vadui Babra- į g a n i s t a n e m a ž i n i m ą . Brežnevas
kui Karmalui, pasakė Brežne- į b a n d ė a t i t r a u k t i g V a k a r ų b l o .
vas.
į ko Prancūzijos prezidentą, kuMaskvos radijas p i r m a d i e n i , r i s p r a m o n ė s v a i s t y b i ų vadų
[ paskelbė, kad iš Afganistano į k o n f e r e n c i j o j e p a i n f o r m a v o daŠveicarijoje pasibaigė Islamo valstybių sušaukta konferen -ja. Ja sušaukė "Komitetas Afganistano reikalams .• buvo
. . . . .išvežta viena kariuomenės I lyvius apie Brežnevo nutarimą
Maskva piktai kritikavo šio komiteto narius: Pakistano ir Irano užsienio reikalų ministerius ir generalinį islamo ša- Ii *»«-*ja
divizija i r 106 tankai.
tankai, Divizi sumažinti kariuomenę Afganis
lių organizacijos sekretorių, Tuniso dipiomatą. Nuotrau -.oje — Šveicarijon atvykę Afganistano laisvės kovotojų joje, paprastai, y r a 10,000 ka- į tane. Prancūzų spauda kriti
atstovai. Kamitetas kvietė konferencijon ir Kabulo vyriausybę, tačiau ji atsakė nesiderėsiantį su 'banditais".
reivių.
kuoja prezidentą Giscard d'EsVakaruose ši žinia apie sovie taingą, kuris Kremliaus naudo
tų jėgų sumažinimą Afganista jamas sovietų tikslams. Venas
ne sukėlė įvairių spėliojimų. Ka prancūzų laikraštis priminė pre
riniai ekspertai mano, kad galė zidentui, kad jis yra Prancūzijos
jo būti išvežti daliniai, kurie Af atstovas ir kalba jos vardu, o
ganistane pasirodė nereikalingi. Į ™ n e K r e r n i ; a ^ F _
— Prezidento Carterio patą- i Pastaruoju metu Afganistane G i s c a r d a s
pareiškė
reporter ė j a s s a u g u m o reikalams Zbig-' b u v o Pastebėtas didesnis sovie-; riamg k a d j i g g a v ę g - s p M į g
niew Brzezinski pasakė, jog d a r i *• k a n m o transporto lėktuvų [ p a s i k a l b ė j i m s u B r e ž n e v u . kad
Pramones šalys nutarė taupyti naftą
• per anksti nustatyti, ką reiškia! Judėjimas.
Galimas
daiktas, dabartinis karinuomenės ati
Belgradas. — Prezidentas Car-. lenktynes. Jugoslavams tačiau į Maskvos paskelbtas kariuome- ! k a d t i e i š v e ž t i 10,000 kareivių traukimas y r a tik pradžia toliteris, pabaigęs Venecijoj pra. 'žinomas i r NATO valstybių a r - i * n ė s atitraukimas" i š Af ganis- : jau
""" buvo pakeisti naujomis jė mesnio jėgų mažinimo.
monės valstybių viršūnių kon gumer.tas, kad * naujas raketas j t a n o Tai gali būti taktinis da gomis.
Brežnevo kalbos apie "dide
ferenciją, vakar dieną (24 vai.) įsigyti paskatino sovietų išsta linių pakeitimas a r b a reikšmin
lius
smūgius' irgi priimamos
praleido Jugoslavijoje. Jis ap-; tytos SS-20 branduolinės ra g a s signalas, nurodąs sovietų
Vietnamas puolė
!
atsargiai. Vakaruose žinoma,
lankė mirusio prezidento Tito ketos.
ateities politiką Afganistane.
kad kaip t i k paskutiniu metu
kapą ir ilgesnį laiką tarėsi su I Paskutinę pramonės valstybių
Tailandijos kaimus
— Vyriausybės kovos prieš s o v i e t a i
naujais
Jugoslavijos
vadais. galvų suvažiavimo dieną buvo infliaciją
direktorius
Alfred '
turėjo daugiau nuostoBangkokas. — Vietnamo ka
Jugoslavai nuoširdžiai pasitiko nutarta taupyti naftą ir dėti Kahi pasakė, kad vyriausybė ne- lių. o pačioje Kabulo vyriausy riuomenė iš Kambodijos peržen
JAV
prezidentą,
tūkstančiai; pastangas ieškoti naujų energi- I išvengs mokesčių sumažinimo. bėję atsirado vidinių kovų, k u  gė Tailandijos sieną, okupavo
žmonių buvo prie kelio, kuriuo; jos šaltinių. Septynios pramo- į Jis atsisakė pranašauti, kada ir rios susilpnino Karmalo valdžią. tris kaimus ir tris kambodiečių
prezidentas atvyko iš aerodro-; nės šalys šiuo metu importuo- ' k a i p didelis bus mokesčių s u - ; Todėl kariuomenės mažinimas pabėgėlių stovyklas, kuriose gy
aiškinamas kitais sovietų sieki vena apie 170,000 žmonių. Tai
mo. jie mosavo J A V vėliavo-1 j a iš užsienio 3 3 mil. statinių i mažinimas.
mis.
! naftos kasdien. Iki šio dešimt landijos kariuomenė atsiuntė
— Pakistane dingo Jungtinių mais.
Sovietų radijas pabrėžė, kad daugiau kareivių ir susišaudyme
Jugoslavijos spauda prieš šį j mečio pabaigos naftos importai : T a u t ų
pabėgėlių
komisariato
Prancūzijos dienos Sovietų, delegaciją priėmė aukščiausi i vizitą pabrėžė nesusirišimą. ne-j bus sumažinti iki 22 mil. stati; atstovas, kanadietis Frederick kariuomenės sumažinimas ne žuvo vier Tailandijos pusėje 30
Sąjungoj šiais metais gegužės sovietinės Lietuvos pareigūnai.; priklausomumą. Jugoslavai sie- i mų. Naftą turės pakeisti ak'. J o h n Kemp. Manoma, kad j i s reiškia, kad Sovietų Sąjunga at kareivių. Sužeista 150. Pasku
Matyt
nebuvo
n
ė
atstovo
i
š
!
pabaigoj buvo surengtos Lietu
kia draugiškų ryšių ir ekonomi-1 mens anglys, branduolinės j ė - pabandė įžengti į Afganistaną ir sisako teisės saugoti ir ginti tinėmis žiniomis, Tailandija pa
voje. Į jas buvo atvykusi oficia Prancūzijos ambasados Maskvo- j nio bendradarbiavimo su Ame gainės ir sintetinis kuras. Ame
buvo suimtas valdžios kareivių. Karmalo vyriausybę, kuri t u  siuntė į pasienį visą diviziją ka
li prancūzų delegacija, kuriai' je, kad komunistų veikėjui Le rika ir su Sovietų Sąjunga, rašė rika galėjo konferencijai pra
rinti
"konsoliduoti revoliuci reivių su šarvuočiais, artile
Jis dingo birželio 1 1 d.
vadovavo Prancūzijos komunis- roi reikėjo vykti į Maskvą aiš jugoslavų žurnalas "Nin". Nei nešti, kad jos naftos importai
jos
laimėjimus".
rija.
— Afganistano sostinėje Ka
tų partijos centro komiteto kintis dėl Lietuvos įjungimo Jugoslavija nei Amerika nesie šiemet per paskutines keturias
Prezidentas
Carteris
Italijoje
bule pirmadienį apie 95 nuoš. vi
Kambodiečių pabėgėlių stonarys, komunistų
laikraščic nepripažinimo. Nuostabu tiktai, kia įsijungimo į kurį nors blo- savaites buvo 18 nuoš. mažesni.
sų parduotuvių ir mokyklų bu pareiškė, jog 10 nuoš. kareivių
Afganistaną I vykios daug kur pateko į kryž"L'Hummanite'' politinis direk-: kad toks žymus prancūzų ko ką. pabrėžė žurnalas. Spauda j negu pernai per t ą patį laiką
vo uždarytos. Viešasis miesto atitraukimas i š
— _ _ _ — _ — _ — ! minę ugnį, žuvo šimtai žmonių,
torius i r Prancūzijos - Sovietų munistų veikėjas nežino, kad pabrėžė gerus, draugiškus ry- į Amerika nutarė iki dešimtme^
transportas
veikė
normaliai.
_ g
j sužeisti tūkstančiai.
VietnaSąjungos draugijos prezidenti-' Lietuvos įjungimo nepripažini sius. kurie rišo prezidentą Car-ičio pabaigos padvigubinti ak
Miesto gyventojai įsijungė į pas
Padetis
Irane
mo
pastatyta
Kambodijos
valnės tarybos narys Roland Le- \ mą sprendžia ne prancūzų am terį ir prezidentą Tito, kurie pa-; mens anglių produkciją. Prezi
kelbtą streiką, protestuodami
basada Maskvoje, bet Prancūzi
Teheranas. — Naujasis I r a n o : džia griežtai pasmerkė kamboroi.
pabrėžė, k a d prieš sovietų okupaciją.
sikeisdavę laiškais, nuomonė dentas Carteris
jos
•vyriausybė
Paryžiuje,
fab).
parlamentas
turėjo susirinkti. diečių pabėgėlių repatriavimą į
Anot Vilniaus radijo (biržetio
mis dėl vienos a r kitos tarp didesnis anglių naudojimas ne
— J o r d a n o karalius Husseipirmadienį,
tačiau
posėdžiai ne- Kambodiją.
Premjero
Heng
pakenks gamtos aplinkos ap n a s pareiškė N B C televizijos
2 d.) surengtame pokalby, ku-.
tautinės pozicijos.
Samrin
įvyko, nes nesusirinko k v o r u - !
vyriausybė teigia, kad
saugai, nepadidins teršimo.
riame dalyvavo visi svečiai iš Į
programoje viltį, k a d JAV konDar susilpnėjo
Amerikos ir Jugoslavijos pa
mas
Ajatola
Khomeinis
savo
Tailandija
siunčia į Kambodijos
Prancūzijos i r žurnalistai, buvo
Pramonės valstybių: Amen- j g r e s a s nesipriešins JAV vyriaužiūros visiškai sutampa Afga
.
B
r
%
P
^
|
^
S
M
p
M
'joMa-j
pareiškime
vėl
ragino
užbaigti
teritoriją
ginkluotus banditu^
:
Begino koalicija
susumuoti Prancūzijos dienų į
nistano invazijos klausimu. Ju
rezultatai, Prancūzijos delegaci-; Jeruzalė. — Izraelio vyriausy goslavų ambasadorius balsavo | cūzijos. Vakarų Vokietijos. Ja- j n u i modernių tankų Nors J o r ' ginčus, susiskaldymą, tarpusa- Praėjusią savaitę B Tailandijos
j Kambodiją išvyko 5.436 pa
jos vadovas Leroi taip pareiškė: : bės koalicija — Likud-dar su kartu su kitomis trečiojo pa ponijos ir Italijos vadai išsi- j d a n a s y r a priešingas Camp Da- vio kovas, kurios kenkia revoliubėgėliai, j ų tarpe daugiausia
"Šiandien vykstame į Maskvą.; silpnėjo, nes iš koalicijos pasi saulio valstybėmis, kurios Jur.g. skirstė iki ateinančio suvažiavi- v j d taikos sutarčiai, jis siekia cijai.
moterys ir vaikai. Vietnamo vyradijas
paskelbė
Teherano
Ruošiuosi
rimtam
pokalbiui: traukė du demokratų partijos tinių Tautų balsavimu pasmerkė mo. kuris įvyks 1981 m. vasarą į draugiškų santykių t a r p arabų
kad
pirmadienį
vėl
buvo
sušauĮ
riausybė irgi pasmerkė šį paPrancūzijos pasiuntinybėje dėl | nariai, įsteigdami dar vieną "bro sovietų invaziją. Tačiau jugo Kanadoje. Santykiai t a r p val - Amerikos, pareiškė karalius
dyti šeši asmenys už prekybą! bėgėlių grįžimą.
Vakarų stePremjeras slavai mano, kad Amerikos at stybių vadų esą geri. Vak. Vo Husseinas.
anomalijos mūsų dviejų šalių i lystės" frakciją.
narkotikais
ir
jaunų
žmonių
ve-į
bėtojai
pripažįsta,
kad
Tailandi— N u o liepos 1 d. Šveicarijos
santykiuose. J a u 40 metų Pran. '•Beginąs šiuo metu parlamente sakymas į tą invaziją: Olim kietijos kancleris, klausinėjadimą
iš
kelio.
Irano
užsienio
|
joje
įsteigtose
pabėgėlių
stovyfc.
cūzijos vyriausybė nepripažįsta turi 63 atstovus iš 120. tik trim piados boikotas, prekybos su- mas apie nuomonių skirtumus, I telefonai galės tiesiog susisiekti
lose
stipriai
veikia
buvusio
Pol
telefonų reikalų ministeris, grįždamas iš
tarybų Lietuvos. Tai absur daugiau, negu opozicija. Tarp varžymas Maskvos per daug pasakė spaudai, kad ji dažnai j s u Sovietų Sąjungos
Poto
režimo
agentai.
Prisiden
tų trijų yra ir du buvę ministe- nepaveiks. Jugoslavija tačiau perdeda, išpučia skirtumus ir j abonentais, pasukdami numerį Šveicarijos, kur vyko konferen gę pabėgėlių masėje čia slapsto
das".
laikosi nuomonės, kad Maskva ignoruoja gf-ras sąjungininkų j "007". Kaip žinoma, šis numeris cija Afganistano reikalais, su
Toks Prancūzijos komunistų riai: Moshe Dayan i r Ezer
si ir Pol Poto partizanai. Todėl
bendradarbiavimo puses.
pagarsėjęs iš tarptautinio šnipo stojo Paryžiuje, k u r pasakė, ir Tailandijos premjeras Prem
susirūpinimas nėra jokia naujie Weizman, pasitraukę iš kabine turi ištraukti savo karines jė
J a m e s Bond filmų, šveicarai, kad amerikiečių įkaitų klausi Tinsulanond, kalbėdamas apie
gas iš Afganistano. Si pažiūra
na. Seniai žinoma, kad prancū to dėl nuomonių skirtumo.
pasukę kelis kitus numerius, ga m a s bus išspręstas per 4—5 vietnamiečių
Izraelio policija atidarė ugnį gerokai apsunkino naujos Juzai komunistai seka Maskvos
puolimą, pasakė,
savaites.
Didele
japonų
lės
tiesiog
susisiekti
su
Mask
į
goslavijos
vyriausybės
ryšius
su
j
arabų
demonstraciją
Ramalliniją. Bet įdomu, kad j i s pri
Diplomatiniai sluoksniai pra kad jie greičiausiai vijosi par
vos, Leningrado, Kijevo, Mins
minė pokalbio dalyviams Lietu lah mieste, sužeisdama penkis Kremliumi.
partijos pergale
neša iš Teherano, kad Amerika tizanus.
ko ir Talino gyventojais.
voje, jog Prancūzija nepripa jaunuolius. Arabai okupuotose
Korespondentai iš Jugoslavi
pasiuntė Irano vyriausybei įspė
Tokijo.
Japonijos parla
žįsta tarybinės Lietuvos, tai yra žemėse vis daugiau nerimauja. jos praneša, kad valdžios parriKALENDORIUS
jimą p e r "vieną Vakarų Euro
mento rinkimai, suskaičiavus vi
Rytinėje
Jeruzalėje
sprogo
bom
Lietuvos įjungimo Sovietų Są
Gedulas Indijoje
I gūnai labai skeptiškai žiūri j sus balsus, davė didelę pergalę
pos
ambasadorių".
Įspėjime
Birželio 25 d. : Vilimas, Febroba, sužeisdama tris asmenis. I Maskvos pranešimą, kad dalis
jungom
kad Amerika gali nija, Mantminas, Bainutė.
New Delhi. — Visa Indija sakoma,
valdančiai liberalų demokratų
Įvyko sprogimas ir Tel Avive.
sovietų kareivių yra išvežama iš pirtijai. Ji naujame parlamen gedi lėktuvo nelaimėje žuvusio griebtis karo veiksmų, jei Ira
Neaišku, kas šiam prancūzų
Birželio 26 d.: Dovydas, PerArabus labai supykino prem Afganistano.
te, kuris turi 511 narių, turės i premjerės Gandhi sūnaus San- nas n u t a r s teisti Amerikos di severa, Jaunius. Viltautė.
komunistui priminė šią l i e t u jero Begino paskelbimas, kad
vos padėtį. Gal būt tai. kad šio
Jugoslavija tačiau pritaria!31 atstovą daugiau negu pasku- įav. J o k ū n a s v a k a r buvo sude plomatus.
Saulė t e k a 5:17, leidžiasi 8:29.
jis perkels savo įstaigą į Rytinę
se Prancūzijos dienose Lietuvo
Vakarų
Vokietijos kanclerio '' tiriamo. J a | mijos senate libe- gintas Shanti V a n a vietovėje,
Jeruzalę iki lapkričio mėn.
ORAS
je, kaip atrodo iš Vilniaus radi
Helmuto Schmidto nuomonei, refeu demokratai turės 136 ats- prie J a m u n a upės, k u r prieš 16 narių turinčiam "jaunimo blo
Debesuota s u pragiedruliais,
Jis paliko žmoną, žurna
sudegintas
j o senelis kui".
jo pranešimų, nedalyvavo n ė
— Colorado valstijoje, prie kad reikėtų atidėti naujų ra- tovus iš 2o2 Tokios daugumos metų
gali
lyti, temperatūra dieną
vienas oficialus prancūzų val Aspen, ore susidūrė du priva ketų išstatymą Vakanj Europo- ši partija neturėjo j a u nuo Nehru. Velionis buvo parla- lo redaktorę, i r trijų mėn.
90 L, naktį 70 1
mento narys, vadovavęs apie 100 sūnų.
džios pareigūnas, nors prancūzų tūs lėktuvai, žuvo 10 žmonių.
je i r pabandyti sulėtinti ginklų! 1968 m.

Prancūzija nepripažįsta
sovietinės Lietuvos

Prezidentas Carteris
JugosLaviioje
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Pašto išlaktas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTEN1NKIŲ-KŲ RAMOVE
Irena Kegienė, 2652 W. 65th St^ Cfcicago, OL 80628
Telefonas 476-7088

VEIKLI JAUNA VADOVE
"Palangos" tuntas savo greto
se užaugino daug jaunų vadovių.
Viena iš jų — si. Audronė Bužėnaitė, dabartinė skaučių „Jūra
tės" draugovės draugininke, į
paukštyčiu eiles įstojo 1966 m.
N u o tada pamėgo skautavimą ir
būdama dar maža skautuke sva
jodavo apie tuos laikus, kada ga
lės būti vadovė.
VT-je Tautinėje
stovykloje,
Australijoje sesė Audronė buvo
papuošta vyr. skautės kaklaraiš
čiu. Už kelių mėnesių Paxtone
vykusioje Tautinėje stobykloje jai
teko skaučių draugininkės parei
gos. Tikrovėje buvo sunkiau ne
gu vaikystės svajonėse, bet po ke
lių dienų iš visur suvažiavusios
skautukės susigyveno su sese Aud
rone, viena kitai seseriškai padė
jo ir atėjus laikui skirtis, ne vie
nai ašarėlė riedėjo per skruostą.
Šiuo metu sesė Audronė lan
ko Kalifornijos valst. universitetą,
studijuoja matematiką ir kompiu
terių mokslą. 1979 m. baigė Los
Angeles lituanistikos pedagoginį
institutą. Priklauso akademikių
skaučių draugovei, yra Jaunimo
Sąjungos Los Angeles skyriaus val
dybos narė. Negana to, dalyvau
ja „Spindulio" ansamblyje ir „Vi
va Europa" pastatyme.
Kaip sesė Audronė visur su
spėja? Čia dar ne viskas — da
bar ji skuba baigti užduotus dar
bus, kad būtų priimta į Ginta
r o vadovų mokyklą, kur nori
pasisemti daugiau vadovavimo
žinių ir grįžusi, jas pritaikyt kas
dieniniuose draugovės darbuose.
B.P.

laiškeliu ar asmeniškai,
paaiškindamos plačiau ko tikėtis sto
vykloje, ypač jei paukštytė dar
niekada nestovyklavo. Dažnai tė
vai turi klausimu, bet ne visada
pasiklausia. Jūsy paaiškinimas ir
pakvietimas gali padėti tėvams
apsispręsti, o paukštytei parodyti
dar vieną, jai visai naują, skautavimo būdą.
Linkiu, kad ši stovykla būtų
viena iš smagiausiu tiek Jums,
mielos vadovės, tiek paukštytėms.
Skautiškos sėkmės visoms!
Budžiu!

DRAUGO Į*—mn-mtf mokama 8 anksto
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00

ps. Dana
Puodžiūnienė
LS Seserijos paukštyčių
skyriaus vedėja
STOVYKLON
VYKSTANČIŲ
DĖMESIUI
Stovyklon vykstančių Chicagos
skautė-čių registracija ir sveika
tos patikrinimas, bei skiepijimas
nuo tetanus, vyks trečiadienį, bir
želio 25 d., 7 vai. vak. Jaunimo
centre. Registruojantis bus gali
ma įsigyti ir stovyklinių darbo
uniformų marškinėlių.

Tautinėj stovykloj skambėjęs
"Gijos" pastovyklės šūkis, " S k a u tybė lyg juostos gija, įausta m ū 
sų širdyse.", prasmingai nušvie
čia ir pateisina m ū s ų , vyresniųjų,
įsipareigojimą skautiškam gyve
nimui bei idėjai. Todėl į ruošia
mus suvažiavimus ir v a ž i u o j a m
n e vien tik paskaitininkų m i n t i 
mis savo dvasinį gyvenimą p r a 
turtinti, bet ir skautiškoj n u o t a i 
koj pagyventi, senas pažintis a t 
naujinti bei naujas užmegzti.

Mes nueisim kur kvapios pievų
gėlės,
2alias miškas, lakštutės,
volungėlės.
Kur degs traškantys laužai,
Ten bus džiaugsmo nemažai.

SI. Audrone Buženaite, veikli jauna
Miela Sese,
vadovė, šiuo metu einanti Los Angeles
Palangos tunto "Jūratės" draugovės
Birželis — vasaros pradžia. Su draugininkės pareigas.
eigos užsibaigė
ir
pradedame
Nuotr. L. Kanto

Norėčiau, kad kuo daugiau
paukštyčių pasinaudotų vasaros
stovykla. Sesės vadovės, raginki
te tėvelius, kad leistų savo duk
ras stovyklon. Informuokite juos

Lietuviškos spaudos gausumas
ir įvairumas yra nuostabą keliąs
mūsų išeivijos tautinio gyvastin
gumo reiškinys. Daugumas skai
čiumi didesnių ir turtingesnių
tautinių grupių šioje srityje su
mumis nei lygintis negali. Ši pa
dėtis gali greit pasikeisti, jei nu
stosime pagarbos savo kalbai, ku
rią net svetimieji gerbia, kaip se
niausią gyvą išlikusią kalbą. O
ženikla; jau reiškiasi — vaikai
šeimose dažnai nebeišmokomi, o
tik pramokomi lietuvių kalbos,
tikintis, kad tai atlėksianti ke
lių valandų šeštad'eninė mokyk
la; o iš kitos pusės toms mokyk
loms statant reikalavimus supras
tinti vadovėlių ir mokomąją
kalbą. Kurgi logika? Stengiamės,
kad vaikai kuo geriau išmoktų
gyvenamųjų kraštų ir 'kitas mo
kyklose dėstomas kalbas, o savo
gimtąją susiname palikdami ją tik
neišvengiama su seneliais susikal
bėjimo priemone.

lų yra organizacijų mažesniųjų
vienetų laikraštėliai!, biuleteniai
ir pan. Neatsilikom ir skautai tuntai, net atskiros draugovės pa
rodė daug gražios iniciatyvos lei
džiant savo laikraštėlius. Tokiu
būdu buvo tikėtasi paruošti nau
jus spaudos darbuotojus ir skai
tytojus ateičiai.

Karo aplinkybių iš tėvynės iš
blokšti ryžomės ne asimiliuotis
... .
fU.mus Pn^audu^ais, _ bet aslai
kyti savo tautinę tapatybę ir ją
perduoti jaunajai kartai. Lietu
višką spaudą, pripažinę viena iš
svarbaiusių išeivijoje išsilaikymo
priemonių, ėmėme ją plėsti, jos
darban telkti įmanomai didesnį
tautiečių skaičių, neaplenkiant
nei pačių jauniausių
pirmųjų
skyrių mokinukų. Taip šalia pla
čiosios bendrinės spaudos ir įvai
rių organizacijų periodinių lei
dinių, gimė lituanistinių mokyk

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiuiiiiiiiiiiiiii

Tos minties vedamas Skautinimkių skyrius ir ruošia suvažia
vimą, į kurį yra kviečiamos s k a u tininkės ir vyr. skautės židinietės. Planuojant šio suvažiavimo
programą stengtasi atkreipti d ė 
mesį ir į šių d i e n ų lietuvės m o 
ters problemas.

STOVYKLA...

praktinio skautavimo sezoną. Su
eigas užbaigė tik mažosios paukš
tytės, o vadovės jau laukia kiti
darbai — ruošimasis stovyklai.
Jos poilsio laikas tik stovyklai pra
ėjus. Vadovė ruošia, planuoja,
svarsto, kad stovyklaujančioms
sesėms stovykla būtų ne tik sma
gi ir įdomi, bet ir naudinga. Jai
rūpi, kad dviejų savaičių laiko
tarpyje būtų perduota kuo dau
giau skautišku žinių. Sveikinu
kiekvieną vadovę, kuri su rūpes
čiu ir pasišventimu atliks bet ko
kias pareigas stovykloje, paaukos
savo poilsio laiką ir savo gabu
mus skautavimui — mažosios se
sės ugdymui.

S K A U T I N I N K I Ų ir V Y R .
SKAUČIŲ Ž I D I N I E C I Ų
SUVAŽIAVIMAS

DAUGIAU DĖMESIO LIETUVIŲ
KALBAI

REIKALINGOS

ŠEIMININKĖS

Aušros Vartų tuntas kreipiasi į
savo sesių mamytes kviesdamas
tunto stovyklautojų
maitinimo
talkon. Turėsite galimybės pastovyklauti su savo dukrelėmis, bei
prisidėti prie jų sveiko ir sotaus
maitinimo pastangų. Telefonuokite tuntininkei S- Nijolei Balzarienei 776-4975.
TAUTINIŲ
ŠOKIŲ
TALKININKŲ

ŠVENTĖS
ŽINIAI

Visi Šeštosios Tautinių šokių
šventės darbo talkai užsiregist
ravę Chicagos ir kitų Vidurio ra
jono vienetų skautai-tės, skautininkai-kės privalo susipažinti su
jiems patikėtu darbu, tuo tikslu
visi talkininkai atvyksta į amfi
teatrą šeštadienį, liepos 5 d.,

Pirmuosius du išeivijos dešimt
mečius, nors ir primityviom prie
monėm spausdinami, tie laikraš
tėliai buvo gausūs, įdomūs ir ra
šančiųjų nestigo. Metams slen
kant, jų skaičius ėmė mažėti, turi
nys silpnėti, o rašančiųjų stig
ti. Lygiagrečiai su tuo pastebė
tas ir rvaikų lietuvių kalbos silf>*
nėjimas. Dabar, trisdešim šeš
taisiais išeivijos metais, tų skau
tiškųjų vienetų (Laikraštėlių be
liko vos vienas kitas. Pasirodo jie
sporadiškai, dažniausiai stovyk
lose, vienetų sukakčių ar šven
čių progomis. 2inant kaip sunku

niiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiintiiiiiiiiiiuiiEiiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiri?

j Lithuanian Scouts ASS. vardu.

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ Chicago, IL 60629

13.00

turinio atžvilgiu jie dažnai silpni,
tai įkalbos atžvlgiu tiesiog nepa
teisinami. Kalba netaisyta, pilna
gramatinių ir rašybos klaidų,
apie stilistines ir kitas jau nėra
ko nei užsiminti
(Nukelta į 4 pusL)

Advokatų Draugija
VALDEMARAS B Y L A U i a
m
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2468 W. e*tb Street, Chicago, t a

Visi teL 778-8000
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravrford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 tki 4 vai. popiet

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. WALTER J . KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street

Tel. REliance 5-1811

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč. ir šešt
Vai.; pirm., antr., ketv. \r penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta
vai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus

JAY D R U G S V A I S T I N E

v g c Kiliulis.

Nuotr v. s. C. Kiliulio

DR. K. G. BALUKAS

Suvažiavimas įvyks š.m. rugsė
Šiais metais šiaurės Ameri
jo mėn. 28-28 dienomis, Jesuit R e kos Lietuvių Studentų Sąjun
treat House, 5629 State R o a d ,
gos metinis suvažiavimas įvyks
Cleveland, O h i o 44134.
New Yorke 1980 lapkričio 27Suvažiavimo programoj girdė
30 dienomis. (Padėkos dienos
sim kun. v.s. J. Vaišnį tema " Į savaitgalį).
vairios apraiškos šių dienų B a ž 
Kviečiame visus studentus ir
nyčioj.", v.s. D . Eiduikienę —
abiturientus ruoštis kelionei į
"Mes ir lietuvių kalba š i a n d i e n . " ,
New Yorką ir gausiai dalyvau
dr. E. Vaišnienę — "Ryšys t a r p
Mielos sesės, linkiu šiltos vasa- ti suvažiavime.
generacijų" ir dr. A. Grinienę, — os ir iki malonaus pasimatymo s u 
Tolimesnės žinios b u s pa
"1980 m . moteris gyvenimo kryž važiavime.
skelbtos vėliau.
kelėje." Tai prelegentai, kurių d i 
Budėkime!
LSS Suvafiavimo Ruošos
namiškas minčių dėstyme p a g a u 
R.
Smolinskienė
Komitetas
na kiekvieną klausytoją.
LSS Skautininkių sk. vedėja
iiiiiiinmuuiiiiuiitiuiniiiiiiiuiinniuiiii
Toliau, vakaro programoj išgir
sim aktorę Nijolę Martinaitytę. J
perduos — interpretuos V. K r ė 
vės - Mickevičiaus bei jos p a s i 
rinktų poetų kūrybą. P o vakaro
2759 W. 71st St., Chicago, DL 60629
programos turėsime linksmą v a 
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
karonę - pasisvečiavimą su d a i 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
nomis, kupletais ir t.t. Prašau at
sivežti muzikos instrumentus, dai
Atdara Šiokiadieniais nuo S *aL ryto 0d 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
nas, kupletus bei giedrią skautiš
D. KUHLMAN. B S.. Registruotas vaistininkas
ką nuotaiką.
Maloni staigmena suvažiavi
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
mo programoj bus vienos skau
tiškos šeimos, keturių talentingų
seserų rankdarbių paroda. Degini
afiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnuiimiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiintiiHmiiiK
mo, audimo ir keramikos darbus
parodys sesės M i l d a , R a m u t ė , G i - Į
Vlsios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA
|
landa ir Audronė.
DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
§
Mielos sesės, kviečiu visas j a u |
dabar planuoti ir rugsėjo m ė n e 
|
PRATCSTAS IKI LIEPOS 6*s DIENOS
§
sio 27-28 dienas paskirti skautiš
kam "atsinaujinimui".
|
Maloniai kviečiame š o k i ų dalyvius, s v e č i u s i r visus S
Suvažiavimą globoja Skauti- Įjj kitus atvykti į DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už S
ninkių draugovė Clevelande. Su | pusę originalios kainos a r b a jos trečdalį. Taip p a t rasite [
važiavimo registraciją tvarko ir j didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio ar keramikos S
priima v.s. S. G e d g a u d i e n e , 2216
t dirbinių.
s
Coventry Rd., Cleveland Hgts.,
i
Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 Į
OH 44118 tel. 216-321-4751.
= vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. r y t o iki S
Suvažiavimo pilnas mokestis,
| 12 vai. p.p.
|
įskaitant registracijos 10.00 dol.
E
(Įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra §
yra 60.00 dol.
s iš 63rd St.-gatvės, prie geležinkelio).
s
Registracijai siųsti: vardas, paDRAUGO Administracija
S
varde, l a i p s n i s ir a d r e s a s . R e g i s - E

j

20.00

15.00

iš vaikų surinkti rašinėlius —
sveikintina bet kokia vadovų pa
stanga tuos laikraštėlius leisti.
Tos pastangos yra prasmingos,
kai jų vaisiais didžiuojasi rašan
tieji, džiaugiasi jų tėvai, skaito
draugai. Lituanistiniam auklėji
m e šie laikraštėliai yra neabejo
tinai teigiamos reikšmės, nes ska
tindami vaiką lietuviškai Tašyti,
skatiname jį lietuviškai galvot,
lietuviškai imintį įvystyti. Tinka
mai paruosti jie gali tapti rimta
pagalbine
priemone
lietuvių
kaflbos mokymui ir mokymuisi.
Deja taip nėra.
Pastaraisiais metais, vartant
tuos laikraštėlius tenka pastebėti
rūpestį keliančių reiškinių. Jei

Lietuviu studentu
suvažiavimas
New Yorke

Lietuviškosios Skautybes Fondo valdyba su teisine patarėja advokate Nijole
Sležiene I-je eil. iš kairės: ps D Zikienė, s. S. Šatienė, s. J. SpakeviCius, j tracija p r i i m a m a iki r u g p i ū č i o
adv M. Šležienė, v. s dr J Gimbutas. Il-je eilėje — v. s. K. Nenortas ir' mėn. 15-OS d i e n o s . Č e k i u s r a š y t i -

38.00

25.00

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso satfen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
{ anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n į neatsako. Skel8:30
— * : 0 0 ' šeštadieniais j b i m „ ^ „ o s prisiunčiamos gavus
8-30 - 12:00.
j p n ^

Aušros Vartų tunto "Šatrijos" ir Lituanicos tunto "Panerių miško" sesės ir broliai iškylauja Aragon parke. Vadovai:
v. si. Jolanda Mockaitienė ir si. Mučinskas.
Nuotr. A. Modcaičio

10:30 vai. ryto. Renkasi amfite
atre prie ambulatorijos. Cia d a r 
bų koordinatorius v.s. Jonas P a r o nis visems išdalins identifika
cijos ženklelius i r supažindins s u
darbais.
Tautinių šokiu šventės dieno
je, liepos 6 d. ( s e k m . ) , visi t a l 
kininkai, j a u u n i f o r m u o t i , a m f i teatran atvyksta 12 vai. (vidur
dienyje). Renkasi prie a m b u l a t o 
rijos, o n u o ten visi vyksta į s a 
vo postus.

Kitur

Savaitinis

|

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street

Tel. - GR 6-2400

3200 W 81st Street

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Telef. - 282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA
VAIKŲ tIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

Valandos pagal susitarimą

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. JENKINS

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
•

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA

2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak

6132 S. Kedzie Ave Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

DR. J . J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

T e l . - G R 6-0617
6958 S. Talman Ave.

įstaigos ir buto tol. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
1407 So. 49th Court, Cicero. III. Vai: pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namu 381 3772

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St Chicago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad l O i k i l v a l .

DR. PETRAS 2LI0BA
6745 W*st 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Pas kaimynus

LATVIŲ TAUTOS RŪPESČIAI
Išeivių latvių spauda daug
uoliau kaip mes nagrinėja
1979.1.17 gyventojų surašymo
duomenis. O jie nėra džiugi
nanti. Tiesa, Latvijos gyven
tojų skaičius po truputį auga,
bet lygiagrečiai mažėja latvių
tautybės gyventojų procentas.
Minėto surašymo metu
Latvijoje priskaičiuota 2,521,000 gyventojų. (Tuo pačiu me
tu Lietuvoje buvo 3,399,000
gyventojų). Latvių tautybės
gyventojai tesudarė 53,1 pro
centą. Procentinis priaugimas
visoje Sovietų Sąjungoje, paly
ginus su 1970 m. surašymu, bu
vo: Rusijoje — 6 proc., Gudijoje
— 6 proc., Estijoje — 8 proc.
Lietuvoje — 9 proc, Latvijoje
— 7 proc. Tuo pačiu laiku stai
gų gyventojų pakilimą parodė
mahometoniškos Azijos res
publikos: Kirgizija — 20 proc,
Azerbaidžanas — 18 proc,
Turkmėnija — 26 p r o c , Uzbe
kija — 30 proc, Tadžikija —
net 31 proc.
Nūdien Latvija, kaip ir
Lietuva, miestų kraštas. Mies
tuose čia gyvena 68 proc. kai
muose — 32 proc. Panašus
vaizdas ir Lietuvoje: 61 proc.
miesto gyventojų ir tik 39 proc.
gyvena kaimuose. Latvijos
sostinėje Rygoje priskaičiuota
835,000 gyventojų (Vilniuje —
481,000). Taigi Ryga yra vir
tusi beveik milijoniniu did
miesčiu, faktiškai
rusišku
miestu, Latvijos rusinimo bei
kolonizacijos centru.
46,9
procentai Latvijos gyventojų
nebe latviai: rusai, gudai, len
kai, ukrainiečiai ir kitų tau
tybių kolonistai, atkelti čia iš
"broliškų respublikų". Nėra
""abejonės, kad netolimoje atei
tyje latviai nebesudarys ir pu
sės savo valstybės gyventojų.
Vidutiniškai į Latviją kas
met atvyksta apie 12,000 sve
timšalių, ne latvių tautybės
kolonistų. Tuo tarpu į Lietuvą
emigrantų iš kitų "respub
likų" atvyksta žymiai mažiau.
Lietuvos gyventojų prieauglį
yra davę patys Lietuvos
gyventojai. Lietuvių mūsų ša
lyje vis dar yra 80 procentų.
Naujai pastatytuose dau
giabučiuose n a m u o s e ap
gyvendinami ateiviai iš Rusi
jos. Jiems steigiami nauji
miestai ir naujos gyvenvietės
už senųjų miestų ribų. Latvių
šeimos, siaučiant butų stokai,
turi laukti butų iki dešimties
metų. Tuo tarpu rusai kolonis
tai butus gauna be eilės. Visa
tai atsiliepia ir į latvių tautos
natūralų prieauglį. Nė vienas
paukštis, išskyrus gal gegutę,
neperi vaikų, nesusikrovęs sa
vo šeimai lizdo...

tikuojančių
tikinčiųjų
liu
teronų. Deja, jie turį tik 200
parapijų, kurias aptarnaują
tiktai 100 kunigų. Dvasinėje
seminarijoje studijuoją 40 stu
dentų, tačiau per metus teišleidžiami 5 kunigai. Trūksta biblijų, maldų knygų. Daromi
žymiai išleisti naują biblijos
laidą 15.000 egz. tiražu.
Didelę problemą sudaro baž
nyčių pastatų išlaikymas, nes
trūksta šiam reikalui lėšų ir lei
dimų. Pastaruoju metu val
džia leidusi įruošti 3 bažny
čias. Padėtis lyg ir kiek
gerėjanti. Vis mažiau pasi
taiką atvejų, kad tikintieji dėl
savo įsitikinimų nukentėtų.
Latvijoje esą 200 liuteronų,
160 katalikų, 90 stačiatikių, 20
sentikių, baptistų, adventistų
parapijų. Tačiau bendravimas
tarp įvairių konfesijų tikin
čiųjų nesąs labai sklandus.
Žurnalistas Meller kalbėjęs ir
su katalikų Bažnyčios gene
raliniu vikaru kun. Vilhelmu
Lukšu. Dėl ekumenijos jis esąs
skeptikas. Tačiau daug kur
bendraujama. Tas pats Lukša
pasakęs: "Mes esame realis
tai. P a s mus vis smarkėja
ateizmo ir materializmo pro
paganda. Mes neturime gali
mybės vaikus mokyti kata
likiškai, bet valstybė juos
visomis išgalėmis
auklėja
ateistiškai. J i turi visas pro
pagandos sąlygas. Mūsų gali
mybės yra ribotos".
Kaip pas liuteronis, taip ir
pas katalikus stinga kunigų.
Visoje Sovietų Sąjungoje tę
siančios dvi griežtai skaičiumi
ribojamos kunigų seminarijos
— Vilniuje ir Rygoje. Permažai klierikų, permažai kunigų,
permažai bažnyčių. Kai kur
Latvijoje liuteronų, katalikų ir
stačiatikių pamaldos vykstan
čios vienoje bažnyčioje, daž
niausia liuteronių. "Tai jau
eukumenija" — sako Meller.
Žurnalistas D. Meller iš es
mės nepasakė nieko, kas
mums nebūtų žinoma, tačiau
jo rašinys vokiečių spaudoje
nurodė sunkią tikinčiųjų būklę
bolševikų
okupuotoje Lat
vijoje.

Eutine, Vakarų Vokietijoje,
leidžiamas latvių savaitraštis
"Latvija" (VI.14) pateikė ne
maža žinių apie šiandieninį
Latvijos religinį gyvenimą. Ži
nios imtos iš keturių į Maskvą
akredituotų Anglijos ir Vaka
rų Vokietijos žurnalistų, kurie
kovo mėnesį aplankė Latviją
ir ypatingai domėjosi latvių
religiniu
gyvenimu.
"Reinische Post" (IV. 19) korespon
dentė Ditrich Meller aprašo
Rygos miestą ir pasakoja apie
savo susitikimus su Latvijos
bažnyčių vadovais. Štai vienas
kitas vaizdas.
"Viskas bažnyčioje pažįsta
ma — tas pats jos vidaus su
tvarkymas, vargonai ir jų
meliodijų garsas. Taip pat ir
protestantų kunigas Kalninš
su juoda talara ir balta apikakle. Vokiečių kalba jis pa
sveikina atvykusius žurnalis
tus ir atsiprašęs pradeda
liturgiją. Atrodo, kad būtum
Liubecke, Rostocke ar Bre
mene. Bet čia yra Ryga"...
Tai išorinė pusė. Vidinė
daug žiauresnė. Arkivyskupas
Matulis kalba apie bažnyčios
reikalus Latvijoje. Jo pareiš
kimu, šiuo metu Latvijoje esą
350 - 400.000 religiją prak

Iš Liet. Bendruomenės politinės konferencijos Washingtone. Nuotraukoje matyti guber
natoriaus Ronaldo Reageno atstovai: ltn. generolas Daniel o Graham ir dr. Kenneth Foran.
Toliau — Viktoras Nakas, kalba Algimantas Gečys
Nuotr. Jono Urbono

MASKVOS OLIMPIADOS BOIKOTAS
Daug veidmainystės ir niekšiškumo

apie bet kokį pasitraukimą iš
Afganistano, į kurį vis dau
giau siunčiama okupacinės
kariuomenės, kad palaužtų
„sukilėlių" pasipriešinimą.
O rodos atoslūgio ir taikin
go sugyvenimo iliuzijos turėtų
pasibaigti, turint prieš akis
nepaneigiamus faktus. Sovie
tų Sąjunga, sako Kremliaus
politikos žinovai, visuomet
eina įprastu keliu: pirmiausia
okupacija, paskui taikos ofen
zyva, konferencijos, kurios
turi legalizuoti įvykusį faktą.
Pacifistams nieko nereiškia
Sacharovo pareiškimai ir įspė
jimai, disidentų, ant savo
kailio patyrusių, koks yra
Sovietų Sąjungos
„pacifizmas". Jiems nieko nesako fak
tas, kad Sov. Sąjunga vis la
biau ginkluojasi, o jos karo
biudžetas yra ne taikos, o karo
meto. Kas jie tokie — optimis
tai, nusivylėliai, naivėliai? Tai
politikai, kurie lyg akli tiesia
rankas pirmyn, kad kartais
neatsimuštų į kokį nors stul
pą. Tikriausiai jie rytojaus
kvislingai. Jie žino, kad Ame
rika, klaidinama viduje vei
kiančių „naudingų idiotų",
nerasdama užsieninio draugų
paramos, paliko žudynėms
Vietnamo ir Kambodijos
gyventojus, atsisakė neutrono
bombos gaminimo, kai tuo
tarpu Sov. Sąjunga įsigalėjo
Angoloje, Jemene, Etiopijoje ir
Maroko Sacharoje. Visi tokie
dalykai nesulaiko politikų nuo
kompromiso ginklavimosi sri
tyje, nuo pataikavimo Sov.
Sąjungos agresijos žygiams ir
planams.

Tai ironiška nuoroda į Sov.
Sąjungos skolų mokėjimo vil
tis.
Maždaug prieš mėnesį laiko
žurnale „Foreign
Affairs"
Solženicynas dar kartą pakar
tojo, kad „Vakarai iki šiol
nesuprato, kad komunizmas
nėra nepakeičiamas, kad jis
neturi geresnės pakaitos, kad
yra nepajėgus sušvelnėti, kad
tai yra ideologija, kuri gali
išsilaikyti tik smutu ir teroru.
Dėlto sugyvenimas su komu
nizmu šioje planetoje yra
neįmanomas". Tokios
pat
nuomonės yra intelektualas
Revel: „Demokratinių filokomunistų iliuzija — tikėti, kad
yra komunizmas skirtingas
nuo staliniškojo. Tai yra
nesusipratimas: Chruščiovas
savo raporte pasmerkė Sta
liną, bet ne stalinizmą". Solže
nicynas ir Revel skaito klaida
tai, kas daroma su apgalvotu
gudrumu ir niekšišku apskai
čiavimu. Dar anksčiau negu
pasirodė „Viena Ivano Denisovičiaus diena" ir „Gulago
salynas", Vakarai žinojo apie
Stalino vykdomas žudynes.
Juk jau 1928 m., sudarant
penkmečio planą, buvo aiš
kiai paminėtas „platus panau
dojimas kalinių darbo". VI
komunistų partijos suvažiavi
me 1931 m. buvo kalbama apie
milijonus deportuotų, kurie
kerta Sibiro miškus, o 1934 m.
pranešta, kad iš 5 milijonų
„ k u l a k ų " (kaimiečių ūki
ninkų) liko tik 140 tūkstančių.
Bet visa tai praleista pro ausis
negirdomis, o Anglija dar jėga
atidavė Stalinui karo belais
vius, kurie nenorėjo grįžti j
Rusiją, nes žinojo, kad jų vieta
D e t e n t ė ir p r e k y b a
bus kalėjime ar koncentraci
Nėra abejonės, kad atoly- jos stovykloje.
džio siekimui didelę rolę vaidi
Olandas kun. P. Werenna prekybiniai mainai. Atolydžio propaguotojai
daug fried, kuris rūpinasi padėti
Bažnyčiai,
dėmesio kreipia į biznį su Sov. k e n č i a n č i a i
Sąjunga, kuri mielai jį priėmė asmeniškai ne kartą aplankęs
ir naudojasi, Vakarai yra Vietnamą ir Kambodiją, savo
pamiršę svarbią
Lenino akimis matęs, kai „išlais
masiškai
žudo
pranašystę: „Vakarų kapi v i n t o j a i "
„išlaisvintuosius",
rašo:
„Nėra
talistai lenktyniaus t a r p
savęs, pasiūlydami mums pavojingesnio dalyko, kaip
geresnes kainas tų dalykų, apgaulinga taika, kuri yra tik
kurių mums reikia... Buržuazi pretekstas tęsti kovą prieš
ja teiks mums virvių, kurio laisvę, tiesą, Dievo ir žmo
mis mes ją pakarsime... Mums gaus teises". Tai mintis paim
teiks aukštos technologijos ta iš Paskalio, kuris sako:
įrengimų
sukurti
įvairias „Taika nėra didžiausioji ver
mašinas [ kreditą", ir tai, kaip tybė, verta bet kokios kainos.
sako Ronchey, „didžiausio Kaip yra nusikaltimas ardyti
palankumo dėsniu, panašiai, taiką ten, kur viešpatauja
kaip besivystančioms tau tiesa, taip lygiai yra nusi
toms". Tokio „didžiausio kaltimas išlaikyti taiką, kur
palankumo" dėka šiendien yra paminta tiesa".
Sov. Sąjunga yra Vakarams
Olimpiados
biurokratai,
skolinga 50 milijardų dolerių. kurie žūtbūt veržiasi vykti į
O kaip su tos skolos mokė Maskvą, neskaito nei Solženi
jimu? Italai turi priežodį: „Chi cyno, nei Paskalio ir negirdi
vivra — vedrš" (kas gyvens — sielvartino emigrantų šauks
pamatys). Vienas Hamburgo mo: „Jokių sporto žaidimų
laikraštis išgalvojo Maskvos Gulage!" Bet jei ir būtų skaitę,
olimpiadai šūkį: „Pasisku tai būtų tas pats: joks balsas
binkite aplankyti Maskvą pir nejaudina tų, kurie tiesai yra
miau, negu ji jus aplankys". abejingi.
/• V.

Neseniai Marsilijoje, Pran Sacharovo teismo — Nikolaj valstybės (Belgija, Anglija,
cūzijoje, Amnestijos interna- Sarygin, praneša, kad „Vladi Italija, Airija, Luksemburgas,
tionalo surengtoj konferencijoj miro rajono
devyniolikoje Portugalija, Ispanija). Šių
dalyvavo taip pat Vladimir lagerių yra gaminami olimpi pastarųjų kraštų visuomenė
Bukovskij, 1977 m. vasarą ados ženkleliai ir suvenyrai". yra pasipiktinusi tokių savų
išmainytas už Čilės komu
O tačiau nei tokie iškal kraštų veidmainiškumu. Sako
nistų partijos vadą Luis Cor- bingi liudijimai, nei žinios, ma, kad būsimieji medaliai,
volan, kuris savo pranešime kad Sovietų kalėjimai ir darbo laimėti be garbės ir be vėlia
paminėjo, kad turįs iš pirmųjų lageriai pripildomi naujomis vos, juk bus suteršti nekaltų
šaltinių žinių, jog šiuo laiku aukomis, nei faktai, kad kai žmonių kraujų.
suimtųjų disidentų skaičius kurios Afganistano vietovės
P o l i t i k a i r sportas
Sov. Sąjungoje prašokąs net dėl rusų bombardavimų jau
Stalino laikus.
liko tyrais, kad Iranas ir
O tačiau dalyvavimą olim
Toje pat „Amne8ty Inter Pakistanas jau priglaudė mili piadoje ar pusiau dalyvavimą
national" konferencijoje buvo joną pabėgėlių, neveikia spor nulėmė politikai, nes atoslū
paskelbtas sąrašas areštuotų to biurokratų, kurie veržiasi į gio pranašų skaičius nema
jų tarp praėjusių metų spalio 1 Maskvos olimpinius žaidi žėja. Tokių akys neatsivėrė ne
d. ir šių metų balandžio 10 d. mus. Europoje žaidžiama „ski po Muskie nusitikimo su GroTai vardai žinomų disidentų niuku": vyriausybės, neva myko Vienoje, Giscard susi
JAV
para tikimo su Brežnevu Varšuvo
tarpe asmenų, kaltinamų anti- p r i t a r d a m o s
sovietine veikla. Tarp jų yra ginimui boikotuoti Maskvos je. Vienoje ir Varšuvoje
religijos ir profesinių sąjungų olimiadą, padaro formalius dialogo bandymai žlugo dar
atstovai, kurie bandė kurti nutarimus nedalyvauti, o tų neprasidėję, kai Brežnevas ir
nuo režimo nepriklausomas kraštų sporto organizacijos Gromyko nenorėjo net kalbėti
profesines sąjungas.
Tarp rengiasi ten važiuoti, tartum
patekusių į sovietinio režimo nieko nebūtų. Tokį savotišką
reples yra ir ortodoksų kuni žaidimą kursto Europos komu
gas Gleb Jakunin, matemati nistai, kuriems rūpi patalkinti
kė Tatjana Velikanova ir Maskvai kiek tik galima, kad
katalikas Antanas Terleckas. tik ta olimpiada būtų gau
Pagriežtėjęs disidentų gaudy sesnė ir iškilmingesnė.
mas ir areštai turi sąryšį su
Jau yra paaiškėję, kad iš
būsima olimpijada, tačiau tas Vakarų valstybių 5 griežtai
nesibaigs, kai olimpiada bus atsisakė dalyvauti Maskvos
pasibaigusi. Sovietinė valdžia olimpiadoje ir uždraudė savo
yra pasiryžusi spausti varžtus krašto
sportininkams
ten
iki galo, kad pagaliau užčiaup vykti (Albanija,
Vakarų
Kaip jau esame savo laiku tų burną visiems opozicionie
Vokietija, Norvegija, Lichten
skelbę, Latvių Tautinis fondas riams.
šteinas ir Monaco). Daly
buvo prašęs Švedijos užsienio
vaujančios
iš viso 11 Europos
reikalų ministrą O. Ullsteiną
Teisingumo išdavimas
valstybių (Austrija, Danija,
pranešti, kada Švedijos Užsie
Suomija, Prancūzija, Grai
Vladimir
Bukovskij
atsi
nio reikalų departamentas pa
teiks viešumai ir leis pabaltie- šaukime vardu „Kitos olim- kija, Islandija, Malta, Olan
čių atstovams susipažinti su pijados aukos" rašo: „Jūs visi, dija, S. Marino, Švedija ir Liet. Bendruomenės politinės
1946 metais Sovietų Sąjungai kurie rengiatės gauti kam Šveicarija). Oficialiai atsisakė konferencijos
Washingtone
limpi- metu konferencijos dalyvius
išduotų lat-vių legionierių by barius Maskvos viešbučiuose, dalyvauti Maskvos
los archyvine medžiaga. Tokio prisiminkite bent tuos, kurie adoje, tačiau leidžia savo kraš sveikina Lietuvos atstovas dr.
kitokius
valstybinius to sportininkams ten daly Stasys Bačkis
turinio pasiteiravimą minėtas turi
Nuotr. Jono Urbono
Fondas anksčiau buvo įtei butus". Kitas disidentas iš vauti, tik be krašto vėliavos, 7
kęs ir buvusiai Švedijos už-1
sienio reikalų ministerei K.
Sederei. Abiejų atsakymai bu
Stovykloje Nr. 5 kalinių vadas buvo Mikhail,
vo vienodi. Pasak juos, Švedi
vyras
šaltų nervų, gerai orientavosi. Jis dirbo
jos vyriausybė dar nesanti
biliotekoje
ir prie sieninio laikraščio. Jis vėliau
padariusi sprendimo dėl ar
vadovavo sukilimui stovykloje Nr. 5. Oras keitėsi ir
chyvo dokumentųpaskelbimo
Norilske. Kartais iš Dudinkos ateidavo traukiniai su
viešumon ir nepanaikinusi
užrašais: "Mes reikalaujame geresnio atlyginimo,
draudimo klauzulės. Užsienio
geresnio maisto ir daugiau." Buvo girdėti, kad tokie
reikalų departamento ats
neramumai vyko Karangandoje,
Kazakstane,
tovas — dokumentų skyriaus
Juozas VaiČeliūnas
Vorkutoje.
globėjas V. Karlgrens dar nu
1953 m. kovo pirmą savaitę per garsiakalbį pra
rodė, kad atskirų asmenų veik
skambėjo,
kad mirė Juozas Džiuggašvili Stalinas. Ta
la išduotų legionierių byloje ir
žinia
maloniai
sklido stovykloje. Kai kurie kaliniai
ateityje nebūsianti viešai skel
22
Tikrindavo
barakus
iki
2-3
vai.
persižegnodavo
ir pasakydavo: "Gospodi - Viešpabiama.
nakties,
o
5 vai. kaliniai turėdavo keltis. Paaštrėjo tie". Stalino mirtis kaitino kalinius, kaitino ir
Apie legionierių išdavimo
dokumentų paskelbimą buvo kontrolės vykstant į darbą ir grįžtant. Kartais stovyklos administracijos pareigūnus: padvigubino
kalbėta ir Švedijos parlamen šaltyje kai kuriuos kalinius nurengdavo visai nuogai sargybas. Ėjo gandai, kad kitose stovyklose sukilimas vyko visoje pilnumoje.
te, bet vėl kalbos nutilo. Ta ir basus laikydavo po keletą minučių.
Statybos
darbai
labai
susilpnėjo.
Anksčiau
iš
Mūsų stovykloje sukilimui toną davė ukraičiau Švedijos vyriausybė pa
stovyklos
Nr.
5
statybos
brigada
per
du
mėnesius
niečiai
partizanai — banderovcai. Jie nėjo į darskelbė viešai vieną k i t ą
dokumentą apie dingusį Švedi pastatydavo namą, o dabar tik vieną aukštą, bą. Ryšys buvo palaikomas ir su moterų stovykla.
jos diplomatą R. Vallenbergą. Geležinkeliečiai ir šoferiai, kurie nuvykdavo į Kai iš moterų stovyklos du laiškai nukrito į 5-tos stoGal dėlto, kad kaip sako prie Dudinką, pasakojo, kad panašūs dalykai dedasi ir vykios uždraustą zoną, ukrainiečiai ėjo jų paimti,
žodis, "savi kailiniai geriau šil ten. Kai kurie brigadieriai pasidarė aštresni. Bokšto sargybiniai įspėjo juos, bet jie nepaklausė.
do". Nors nuo išdavimo įvykių Pasitaikydavo atvejų, kad brigada turėjo grįžti iš Sargybiniai du ukrainiečius nušovė ir tris sužeidė,
praėjo jau trečę-dalis šimt darbo į stovyklą, bet nebuvo brigadierio. Jį negyvą Kilo triukšmas. Atvyko stovyklos administracijos
mečio, nors daugumos kalti rasdavo cemento mišinyje. Stovyklos administracija pareigūnai, bet jie nieko neišsprendė. Visi darbai
ninkų jau nebėra gyvųjų tarpe, didino drausmę, bet didino ir kalinių pasipriešinimą, sustojo. Net iš plytų fabriko kaliniai atbėgo prie
tvoros pasiteirauti, kas čia darosi.
švedai ir dabar nenori prisi kaip Spartako vadovaujami anų laikų kaliniai.
Pasitaikydavo
tarp
kalinių
ir
išdavikų,
bet
jų
Greitai iš Norilsko atvyko partijos sekretorius su
minti šios didelės savo niek
šybės. Tačiau latviai, estai ir likimas buvo liūdnas. Buvo jaunas lietuvis savo padėjėjais. Jie norėjo įeiti į stovyklą, bet
lietuviai ją atsimins tol kol šios išdavikas. Kiti du lietuviai prisitaikę užmušė jį kaliniai jiems grūmojo. Greitai atsirado Mikhail su
kirviu ir, palikę jį lauke prie durų, grįžo į vidų ir savo komitetu. Kaliniai kaltino stovyklos vadovybę,
tautos bus gyvos.
b.kv. pasisakė, kad vieną išdaviką sutvarkė. Kartais net iš kad buvo nušauti du kaliniai. Stovyklos komendankitų barakų ateidavo maskuoti kaliniai ir sut- t a s paaiškino, kad stovyklos viduje buvo
varkydavo išdaviką.
draudžiama šauti, kad bokšto sargybiniai bus

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE

nubausti.
Bet kalinių komitetras pareikalavo,
kad stovykloje gyvenimo sąlygos būtų pakeistos
pagrindinai: nuo kalinių drabužių būtų nuimti
numeriai, kad kaliniai kas mėnesį galėtų parašyti
laišką artimiesiems, kai dabar leidžiama tik kartą
per metus. Darbo pamaina — 8 valandos. Kaliniai už
savo darbą turi gauti atlyginimą. Kaliniai už gerą
darbą turi gauti kreditus: už dienos gerą darbą —
sutrumpinti 3 dienas baudos laiką. Atstovai iš
Norilsko tuos reikalavimus užsirašė ir pažadėjo
patenkinti. Už stovyklos vartų dar tarėsi partijos
atstovai su stovyklos administracija.
Tą vakarą sunkvežimiais atvyko kariai ir
apsupo stovyklą. Stovykloje kaliniai taip pat
organizavosi. Sudarė savo policiją. Pastatė netoli
vsrtų sargybą, kad įspėtų apie galimą karių puolimą.
Kariai aplink rengė elektrinius įrengimus, kad
būtų galima apšviesti stovyklą iš lauko. Iš stovyklos
buvo pranešta fabrike ir prie Norilsko statybos
dirbantiems kaliniams, kad stovyklai vadovauja
Mikhail sudarytas komitetas. Komitetas jsakė
kaliniams negrįžti iš darbų į stovyklą. Mikhail savo
draugams pasakė, kad geriau mirsime kovodami,
negu dirbdami. Moterų stovykla taip pat nusprendė
streikuoti.
Tą naktį miesto pareigūnai vėl atvyko į stovyklą
su gen. Zverevu priešakyje. Dabar jie norėjo susitarti
su plytų fabrike dirbančiais darbininkais, bet nieko
neišėjo. Vienas miesto pareigūnas man pasakė, kad
sukilimai vyksta ir kitose stovyklose. Tą reikalą žino
ir Maskva, bet dar nenusprendė ką daryti, nes
nenorėtų naudoti kariuomenės kaliniams malšinti.
.(Bus daugiau).
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A. Navikevičius 1980 m. Spaus low. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale
pantui. Paskaūtė iš Sibiro lietu čia —Stankūno, Mano gimtinė
Tėvai, brol'ai, seneliai, kiti gi- dino Litho-Art Ltd. Toronto. tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
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okupacijas. Tačiau, negalima pa se. Jos balsas yra labai gražus ir no taip pat ir Vidą Veitienę, kuri
Chicago, IL 60629
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
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siduoti fatalizmui. Mes išeiviai e- stiprus. O šiame minėjime baž-įdaug padėjo Rimui, sudarydama
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Maionjai prašau kalbėti lietu-; biUo pas mus.
balsas. T a s balsas privalo -būti tikrai kopia į meno žvaigždynus, i miragai studijas baigti.
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką
viškai ar angliškai ir paduoti savo
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ateinanti. Palos apyl. Meilus vaikas,
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patogu namus apžiūrėti.
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žmonės. Skambint 586-6667.
tos žiburį. Šiandien esame geres j,į taria lietuviškai gana gražiai, į taip pat Rimo ir Vidos mielai šei- 40 years experience in industrial,
32081/2 We*t 95th Street
commercial and rezidential work.
K.
nėj padėty ned prieš 200 metų. bet pora žodžių buvo skirtingi, i mynėlei.
I LE0MRD
459-8874
Tada buvo Basanavičiai, Kudir Reikėtų atb-eipti į tai dėmesį.
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są. Visa tauta gerbs tuos visus ne
Birželio 17 d. didžiųjų išVežlJANITORIAL SUPERVISOR
Šį minėjimą rengė LB Bostono
Licensed, Bonded, Insored
Tel. 737-7200 ar 737-8534
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SERAPINAS — 63&-2960
trauką ir komentarai, muzika, dainos; wood. Labai tinka giminingoms SeiVisos programos iŠ WOPA
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14
ir
18
karatų
aukso
ir
kt.
papuošalai
|
rankiškas darbas žemesnių sky mo priežastimi yra vadovų ne-'
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
rių mokinių, gal tai ir būtų ga kreipimas reikiamo tam dėmėsią s (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt.) iki lie- S
2S4 Smuit Drive
lima pateisinti, tačiau tuoj pat Neretai laikraštėlio redagavimas S pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos.
r
Wanted, Boring Mill oper.
reiktų imtis priemonių, kad tas pavedamas jaunuoliams, be vy
Watehung, N. J. 07061
r
Gintaro
papuošalams
(žiedams
aukse
ir
sidabre,
apyrankėms,
me£
Mušt have expeiience.
ateityje nebepasikartotų. Tačiau resniųjų priežiūros ir patarimo.
TEL. - 7&S«M (UI)
kai tai daro vyresnieji, kurie pa- Į tai atkreipus dėmesį, dažnai pa E dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) Šiuo metu taikoma 20% nuolaida. S
Well help you makethe rightmovė
Gali 597-8110
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ruošdami rašinėlius spaudai są aiškinama, (kad vienete 'neturima
TERRA
3235-37
W.
63rd
St,
Chicago,
IL
60629
§
moningai palieka visas vaikų ra- lituanisto. Kyla klausimas kodėl
JEI GALVOJATE
šybines ir kalbines kladdas, šį sa neturima? Kurgi iš tunto vadijų
TEL. — (312) 434-4660
PIRKTI AR PARDUOTI
vo veiksmą teisindami neva ori dingo tautinio auklėjimo vado
ginalumo ir autentiškumo išlai vai? O jei dar kur ir yra, tai daž 'lllllllllllllllHIIIIUHIlUllllllllillHIHIIIIIIIIllllllllllllllHIIHUHlHHIUlIlIlIUlIlIHIlIlIt'
Kreipkitės i
kymu, toleruoti negalima. Toks niausiai į juos nesikreipiama.
BUDRAITIS REALTY C0.
veiksmas yra nepedagogiškas vai Pagaliau ar turime ribotis vien
kų auklėjimas ir nusikalstamas vieneto vadovais? Įvairiais atve
6600 S. PuteškiRoad
kalbos mokymo atžvilgiu. Vaikų jais nevengiame kviestis tautinin
Tel. — 767-0600
daromas klaidas pateisindami jas kų iš tėvų ir draugų tarpo. Tad
Inaependently owned and operated
įpilietindami spaudoje, įteisina- kodėl šiame opiame reikale nepa
<me jr sąmoningą kalbos žalojimą. sikviesti talkos. "Pensijon išėju
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Nejaugi ir mūsuose pradeda reikš sių" skautinrinkų-kių, ar skautų
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
1UIIUIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIII1II1IIIIHIIIIIUI
tis JAV juodųjų siekimas žargo- tėvelių k senelių tarpe neilgai
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
BUTŲ NUOMAVIMAS
rrinę. kalbą įvesti vietoj taisyklin ieškoję rastume ne vieną buvusi
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
gos kalbos mokymo?
lietuvių kalbos mokytoją, kuris
Wheel alignment and balancing.
Namu pirkimas — Pardavimas
su džiaugsmu ateis talkon.
Brakes.
Shock
absorbers.
Mufflers
Silpnas vaiko kalbos mokėji
Draudimai — Valdymas
and pipes. Tune-upa. Lubrication.
m a s neturi būti kliūtimi jam ban
Ruošdamiesi šios vasaros sto
d a n t savo rašybmius sugebėji vyklai, sudarydami vadovybės šta
Change of oil and filters.
We are a well knovn company manufacturing aluminum products and
are offering a permanent tull time opporumity.
mus. Tačiau laikraštėlyje bloga bus k darbotvarkes atkreipkime
Notariatas — Vertimai
icaiba yra lygiai nepateisinama tinkamą dėmesį IT į stovyklinio
kaip ir negeras elgesys, abu tai laikraštėlio svarbą surasdami jam
Requires 5 years eipenence with bench work and mušt be able to hold
sytini. Vaikui tinkamai paaiški redaguoti tinkatmaį pasiruošusį as
close
tolerances. At Revere we offer good «ages and cotnpany benefits.
2423
W«si
5«h
Stml
—
Tel.
m
6-7777
S.
B A C E V I Č I U S
n u s klaidas ir pataisytą rašinėlį menį. O kiekvieno laikraštėlio
" FOR PROMPT CONSIDERATION: CaO John Orloft 455-7200
davus perrėžyti bus atsiekta dve šūkis turėtų pūti visiems ž'no6529 S. Kedrie Av. — 778-2288
Veikia
nuo
7:00
vai.
r
y
t
o
iki
8:00
vai.
vakaro,
^
REVERE
Mušt Speak English
jopa nauda — jaunuol : s įsitėmys mas posakis: "Gražu svetimomis
-KT.
Aluminum ^ ' I d i a t Product* lac. 11440 W. AMtaoa
šventadieniais u ž d a r y t a — Sav. MIKAS ČESAS
Fr»nkU» Park. fll.
savo kalbinius bei rašybinius trū kalbomis kalbėti, bet didi gėda
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet.
Perskaitę "Draugą" duokit*
kumus ir ateityje stengisis jų savosios nemokėti".
«
vensgti, tuo pačiu tabudindamas
j kitiems pasakaitytL
m

CLASSIFIED G U I D E

BOSTONO 23NIOS

VALO M E

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

M O V I NG

TELEVIZIJOS

N A U J A VIETA

1Š E !V Ė

A. V I L I M A S HELP
fflITEI
M OV IN G
T E t L E R

Valdis Real Estale

P LU M B I N G

RADIO PROGRAMA

S K A U T Y B 6 S KELIAS

Lietuvos atsiminimai

MACHINIST

HE L P W A N T E D

1

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

REVERE

INCOME TAX

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

BELL REALTY

START I M M E D I A T E L Y

MAINTENANCE MACHINIST

tyta apeigas atlikti lietuvių nuo vavo su vėliavomis salėje ir pa ras, vad. muz. Armonua, atliko: DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. birželio mėn. 25 d.
savame gegužinėms gerai įruoš maldose, Invokaciją sukalbėjo Maldą už tėvynę Jul. Gaidelio,
tam darže. Kadangi buvo lietinga vietos klebonas kun. Butkus. Pa Tėviškės medžiai Julius Starką,
ir šalta, minėjimas vyko lietuvių grindinę kalbą pasakyti buvo pa Tėvynė, Budriūnas, Malda už
A. f A . Dr. JONUI JUOZEVIČIUI
"Sibiro
kankiniai".
Racine
Lietu
klubo didžiojoje salėje. Pradžioje kviesta p. Petrikienė. Prelegentė į žuvusius, Antanas Vanagaitis.!
Gncinnati, Oh.
m i r ų s,
vių moterų kvartetas padainavo jautrų žodį tarė būrio pirm. A. savo jautrioj kalboj apibūdino Klubo vicepirm. Vasiliauskas dėpartizaniškų
dainų.
Vėliau
kvar
UETUVHJ VEIKLA
Pocius, ypatingai atkreipdamas Lietuvos tragediją. 1940 m. Lie kojo visiems prisidėjusiems prie
žmoną dr. ALD0N& dukras RAMUNĘ RAČKAUS
tetui talkininkavo ir vyrai. Prie dėmesį į jaunuosius šokėjus, pra tuva pavergta, o 1941 m. birželio parengimo ir publikai už atsilan
KIENĘ, JŪRATĘ NORVILIENĘ, sūnų JONĄ. brolį
Maždaug prieš metus, Cinoin- pianino — Ramoną Maillet. Dai
šydacnas įsidėti į širdį kadaise pa 13 - 14 d. buvo sugrūsta žmonės į kymą.
L
N
atkus
natd, Ohio, susiorganizavo Lietu nininkus paruošė nepailstamas
KUN. JUOZJį ir visus artimuosius nuoširdžiai už
sakytus didelio Lietuvos draugo gyvulinius vagonus ir išgabenti
viu Bendruoerienės
apylinkė. muzikas Juozas Grimskis, kuris
jaučiame.
žodžius: "Lietuviais esame mes į Sibiro tundras kankinimui ir
Nors čia yra taik. saujelė lietuviu, aukoja labai daug laiko giesmės
gimę, lietuviais turime ir būt"... mirčiai. Kalbėtoja išreiškė viltį, — Gera motina verta šimto
Razmų šeima
jie nesikrato darbų ir nebijo veik ir dažnos puoselėjimui. Po minė
Toliau kalbėjo rinktinės pirm. VI kad Lietuva sulauks laisvės. Cho- mokytojų
V.
Hugo
los. Kiekvienais metais dalyvau jimo buvo bendri užkandžiai, ku
Išganaitis, J. Petrauskas ir M. Še
ja tarptautiniam tautų festivaly riuos paruošė F. Pliūrienė, St. Pet
duikis.
ir beveik visad laimi premijas.
rušaitienė, Ida Tamulėnienė, M.
Šokėjai, kurių buvo virš dvi
Sį pavasarį susirūpinta stipres
Stanartytė ir kt.
Mylimai sesutei
Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos nariui PO
dešimt, įspūdingai pasirodė. Jiems
nės veiklos amerikiečių visuo
Jurgis
Milas
vadovavo Violeta Atkinson-Smiemenėje išplėtimu. Kadangi lie
VILUI URBONUI ir SEIMAN, jo broliui
A. •(• A. ALDONAI Lietuvoje mirus,
liauskaitė. Pranešėja buvo Vale
tuvių skaičius mažas, pradėta ieš-'
rija Sparkytė, o akordeonistė Rasa
mūsų sesei Irenai Miecevičienei ir šeimai
koti kontaktų su kitomis, mums Į Rockford, I1L
A. f A. PETRUI URBONUI
Šodiūnaitė. Buvo nuoširdžiai pa
artimomis tautomis, ir balandžio
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje reiškiame užuojautą.
plota su šauksmais "bravo", gra
mėnesį buvo įsteigtas komitetas
PAMINĖTA BIRŽELIO
žu ir daugiau - daugiau. Prieš ke
— "Joint Cammittee of Soviet
15-TOSIOS TRAGEDIJA
Kuopos Valdyba ir Nariai
letą dienų Rasą Šoliūnaitę su tri
Oocupied Nations". Tame komi
LSS Nerijos Tuntas
Rockfordo
lietuvių
kolonija
nė
mis
sesutėm
ir
broliu
matėme
tele
tete dalyvauja estai, latviai ir uk
rainiečiai. Komiteto tikslas dirbti ra gausi. Taigi suskaičiavus ten vizijoje. Jie buvo iškviesti į Hollyasmeninių ir tautinių teisių atga yra tik 16 ilietuviškų šeimų, ke woodą atlikti programą "Family
vimu sovietų okupuotoms tau letas mišrių ir taip pat keletas Feud". Lietuviams buvo tikrai
toms. Šuo metu komiteto pirmi pavienių asmenų. Patarlėje sako maloni valandėlė.
Brangiam broliui
ninku buvo išrinktas Ignas Bud ma, kad kartais ir mažas akmuo
Programai pasibaigus, vaišino
rys. Valdyba sudaryta iš visų ke apverčia didelį vežimą, ir tai labai mės skaniai ponios Pocienės, jos
A. + A. VYTAUTUI GRINIUI
turių tautų atstovų, ir kasmet tinka Rockfordo lietuviams. Ten dukros ir kitų šeimininkių pa
po ilgos ir sunkios ligos mirus, mūsų nares sesę ALDO
pareigomis keisis. Naujosios org- jų nedaug, bet turėdami gerus gamintu maistu ir dar porą va
NĄ BRIŠKAITIENE ir sesę PRAURTME MURINIENĘ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ganizacrjos pirmieji žingsniai jau norus, jie lietuvybei atiduoda dide landų pabendravę, čikagiečiai lai
širdingai
užjaučiame
šioje
skausmo
valando;-..
lę duoklę. Kiele/ieną sekmadie mingai grižo namo. Prisimenant
stiprėja.
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
nį la3komos lietuviškos pamaldos, tragiškąjį birželį, šis minėjimas
Lietuvos Dukterų Drat _;ijos
Birželio 15 d. buvo per televizi talkininkaujant tėvams jėzui
Melrose Parko Skyri .= Narės
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
jos 5 kanalą (NBC) suruoštas tams iš Chieagos. Vasario 16-ji, praėjo be dainų ar muzikos.
J.
Yla
1941 metų iš Pabaltijo valstybių birželio žiaurus bolševikų teroras
4330-34 So. California Avcnue
ištrėmimų paminėjimai. 6 ir 11 ir kitos tautai reikšmingos datos
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
valandą vakarinių žinių metu atžymimos ir dažnai amerikie
LIETUVIAI
buvo transliuojamas pokalbis su čių spaudos ir televizijos paste
4605-07 South Hermitage Avenue
FLORIDOJE
A. f A.
Ignu Budriu apie 1941 metų iš bimos.
Telefonai •- YArds 7-174 I -2
vežimus ir rodomos Sibiro tremti
nių bei koncentracijos stovyklų
Lietuvos tragedijos, įvykusios St, Pctersburg, Fla.
nuotraukos.
prieš 40 metų, minėjimas įvyko
mirus, dukroms VANDAI, BIRUTEI ir PRAURIMEI
Jau yra sutarta su miesto bur birželio 15 d. Organizavo Vyt. D.
BIRŽELIO
IŠVEŽTŲJŲ
bei artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu
mistru pavergtų tautų savaitės šaulių rinktinės 5-to būrio pada
MINĖJIMAS
proga gauti atitinkamą prokla linys, vadovaujant pirm. Augus
liūdime.
maciją. Kitose kolonijose tai yra tui Pociui, P. Šernui ir kitiems.
Amerikos Lietuvių iduibe buvo
Jūra ir Julius Jodeies
kasmetinis reiškinys, bet Cincin- Jiems į reikalingą talką iš Chiea susirinkę 320 asmenų paiminėti
Inga ir Alfonsas Tumai
nati mieste tai bus naujenybė gos atvyko didžiulis rinktinės na Lietuvos kančias. MinėjJma ati
Pavergtų tautų savaitės proga rių autobusas ir jų jaunųjų šo- darė klubo vicepirm. VasiliausLaidotuvių Direktoriai
taipgi sutarta miesto biblioteko kėjų "Vytis" skaitlinga grupė sa-jkas, pakvietęs programai vado
je suruošti parodėlę. Ši parodėlė vais automobiliais. Buvo numa- j vauti Vaakj. Vietos šauliai dailypristatys amerikiečių visuomenei
Brangiai sesutei
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
estų, latvių, lietuvių ir ukrainie
Tel. 737-8600-01
čių tautas laisvėje ir vergijoje. į
Bus bandoma perduoti žiūrovui j
9837 SOUTH KEDZIE A V E .
IRENJį MECEVIČIENĘ ir jos ŠEIM£ nuoširdžiai
idėją, kad nuo 1920 metų Ukrai- j
Tet. 422-2000
užjaučiame.
nos pavergimo iki 1980 metų Af
ganistano pavergimo niekas nepa
Janina Jakševičienč
sikeitė.
Marija Markuliene
Pagyvinti bendravimą tarp es
Stasė ir Vladas Rupinskai
tų, latvių, lietuvių ir ukrainie
čių birželio 29 d. ruošiame bend
rą pikniką. Atrodo, kad pirmieji
bandymai dirbti kartu, neša ge
rus rezultatus. Geriau susipaži
Brangiai Mamytei mirus, mielą
nę, būsime drąsesni ir 1980 - 81
metais bandysime daugiau. Tuo
PRAURIMĘ ir jos SEIMĄ
tikslu rūpinamės arčiau susipa
MARQUETTE FUNERAL H O M E
žinti su vietiniais tJoKtikais,
širdingiausiai užjaučiame.
I. B.

MOŠŲ KOLONUOSE

EUDEIKIS

Valerijai Krasauskienei-Sabonaitienei

Mažeikai Evans

A . t / 1 ALDONAI Lietuvoje mirus,

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS

Kenosha-Racine, Wis.

Antanas Dirsė, kuris turi motelį Rass-Mary St Petersburg Beach, Fla., su
svečiu iš Brazilijos, tautinių šokių grupes vadovu dr. Jonu Lukoševičium.
Brazilijos šokėjai taip pat rengiasi atvyktį j šokių šventę.

Janina ir Jonas šainai

BIRŽELIO TRAGEDIJOS
MINĖJIMAS
Birželio mėn. 15 d. Racine
Altos skyrius suruošė tragiškųjų
birželio įvykių minėjimą. Minėji
mas pradėtas pamaldomis Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kur progai
pritaikytą pamokslą pasakė kle
bonas J. Kupris, MIC.
Parapijos svetinėj 3 v.p.p. įvy
ko iškilmingoji ir meninė minėji
mo dalys. Minėjimą atidarė ir pra
vedė skyriaus vicepirmininkas Juo!
zas Plečkaitis, pavaduodamas į,
Europą su ekskursija išvykusį pir- I
mininką Vikt. Kažemėkaitį. Mal
dą sukalbėjo kun. J. Kupris, ir ty
lios minute buvo pagerbti tremti
niai ir žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės.
Petras Nekrošius savo trumpo
je ir aiškioje kalboje priminė,
'kad dėl sovietų kėslų mūsų jauni
mas dabar žūsta Afganistane. Ko
munistai dengia savo grubius me
lus alyvos saikele, kuri visko, de
ja, negali pridengti. Atidenkime
jų melą, skleiskime Amerikai tie
są, kuri yra galingiausias gink
las mūsų kovoje dėl žmogaus tei
sių, dėl tautų, kartu ir mūsų tė
vynės Lietuvos, laisvės. Oficia
lioji minėjimo dailis baigta prii
mant rezoliuciją ir sugiedant
JAV ir Lietuvos himnus.
Meninėje dalyje Edis Kūlnavas
deklamavo eilėraštį apie trėmi
mus, o Stasė Petrušaitienė pa
skaitė Petro Nekrošiaus eilėraštį

i t A. Indrei Damušytei-Čepulienei
mirus,
jos vyrui RIMUI, tėvams JADVYGAI ir dr. ADOL
FUI DAMUŠIAMS, SESERIAI, BROLIAMS ir visiems
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
RazmiĮ šeima

Mylimai Mamytei mirus, mielą
PRAURIMC RAGIENC,
jos šeimą ir gimines nuoširdžiai užjau
name.
Ele ir Tomas Giedraičiai

A.fA.

A . f A. V Y T A U T U I GRINIUI
Kanadoje mirus, seserims ALDONAI BRIŠKATTIENEI,
LAIMUTEI ŠMULKŠTIENEI, PRAURTMEI MURINIENEI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.

Prof. Aldonai Augustinavičienei
mirus, reiškiame JUOZUI AUGUSTINAIČIUI sei
mai ir giminėms nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liūdime.
Juozas ir Aldona Grina
Kazys Grina

Juozas ir Felicija Urbeliai

Mylimai mamytei

Irute,

A. t A. VALERIJAI SABONAITIENEI mirus,

Mylimos SESUTĖS .tekus,
užjaučiame Tave ir Tave artimuosius,

dukroms VANDAI PETKIENEI, PRAURIMEI RAGIENEI ir BIRUTEI PODIENEI su šeimomis reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą ir jungiamės liūdesy.
Edvardas ir Lialė Lapai
Raimundas, Violeta ir Tonas

Koste ir Zigmas Mikužia!
Laima Repeika

2533 VVest 71 St., Chicigo
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBII ! \ Y I S STATYTI

»

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. birželio mėn. 25 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

x Kardinolas John Cody l i e
tuvių Religinei šalpai per vysk.
Vincentą Brizgi įteikė specialią
tūkstančio dolerių auką, linkė
damas ištvermės ginant tikėji
J. A. VALSTYBĖSE
mą i r padedant persekioja
— Nerijos dainininkes, kievemiems žmonėms pavergtoje Lie
landiškes, Buenos Aires mieste,
»
&
*
*
.
įsteigtas lietuvių
Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
tuvoje.
Argentinoje, pasitiko "Žibutės",
x
Daugiariopa skleroze (Mul kurios kartu su dr. Jonu SimaRedaguoja J. Pl&čas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65tb Pteea, Chicago, EL 60629
x
Redaktoriams vykstant
redakcija
j
tiplex
Sclerosis)
sergantieji
ar
nausku jas globojo. Koncerto
atostogų, "Draugo"
kviečiami klausėsi pilna didžiulė auditori
p r a š o bendradarbių nesiųsti ži turintieji palinkimą
jusi taip pat ir lapę! įsikarščia
KELIONft PER LIETUVĄ
J E I GYVENČIAU LIETUVOJ
PAKILK, UPELI
nių ir r a š t ų redaktorių pavardė liepos 2 d. 7 vai. vak. atsilanky ja. Klausytojai daugelį kartų
vęs
žmogus perpiovė lapės pDmis, bet adresuoti tik redakci ti į Šv. Kryžiaus ligoninę, k u r plojimais prašė pakartoti dai
Pagaliau aš pamačiau
tėvų
Jei r u s ų n e b ū t ų Lietuvoje ir
vą.
Rado
balandį. N e t
pasidi
Pakilk, pakilk, upeli,
Urugvajuje,
Montevideo žemę Lietuvą. Nors jau buvo a š t e n d a b a r gyvenčiau, ne
jai. Kitu atveju žinios pasens, bus duodami paaiškinimai apie nas.
džiuodamas s a u galvojo: "Vie
Pavasaris j a u čia;
nes privatūs laiškai neatplėšia pačią ligą, ligos gydymą ir k t . mieste, "Nerija" giedojo lietu ankstyvas ruduo, b e t a š galėjau Amerikoje, a š gyvenčiau Šedu
na kulka nudėjau keturis!" Da
Informuotis reikia iš anksto tel. viškų pamaldų metu ir sėkmin pamatyti jos gražumą ir didy
Sutirpdęs sniegą, ledą,
mi
voje. K i e k v i e n ą r y t ą s u s a v o dė
bar
žmogus perpiovė balandžio
434-6700, prašant Marge Jozsa gai koncertavo. Birželio 24 d. bę. Vilniuje pasijutau lyg grįžu
Išlaisvino tave.
x Solistei Margarita ir Vac
d e J o n u eičiau melžti karvių.
pilvą.
Staiga pakilo bitė ir links
ext. 439.
grįžo Clevelandan, po sėkmin si į keturioliktąjį šimtmetį, nors P a s k u i g r e i t a i apsirengčiau ir
lovas Monikai šį sekmadienį, bir
mqi nuskrido dūgzdama.
Nejau ir t u kaip žmogus
želio 29 dieną, giedos iškilmin
x Inž. Karolis Dranga g a n a gos beveik 3 savaičių kelionės ten buvo krautuvių ir mašinų. mokyklos p a m o k a s paruoščiau.
"Bitės kulka nenudėsi", pra
Nurimti negali, —
gų šv. Mišių metu Dievo Apvaiz sunkiai serga ir jau kuris laikas P. Amerikoje. P L B valdyba pa Bet tie pastatai ir siauros gat Po t o eičiau v a l g y t i . Dvyliktą va
murmėjo žmogus. Patenkintas
Kad
vandenėlį
savo
kvietė
"Neriją"
koncertuoti,
vės man priminė viską, ką bu landą grįžčiau n a m o pavalgyti
dos lietuvių parapijos bažnyčio gauli Šv. Kryžiaus ligoninėje.
medžiokle, jis grįžo s u savo gro
Net per k r a š t u s pili.
tikslu
sustiprinti
P.
Amerikos
vau mokiusis Amerikoje, lietu ir vėl p e n k i o m v a l a n d o m grįž
je Detroite ir atliks koncertinę
x Antanas Masaitis, Bebran,
biu namo.
programą Bay Point Golf and N. J., užsisakė "Drauge" knygų ir JAV-bių jaunimo ryšius, sie viškoje mokykloje. Stovėdama čiau į m o k y k l ą . Grįžusi namo,
Mane
tuoj
džiaugsmas
ima,
kiant
tautinės
gyvybės
išlaiky
prieš Vilniaus katedrą ir varpi eičiau s a v o d ė d ė s arklį pajodi
Žara Girnlūtė,
Country Club, minint Onos ir ir atsiuntė 5.50 dol. auką. Ačiū.
Pamačius
kregždutes,
mo
ir
jos
ugdymo.
nę,
pakėliau
galvą,
ir
prieš
ma
Antano Kratavičių 50 metų ve
n ė t i T a d a jį nuplaučiau i r susu
Bostono lit. mokyklos 6 sk. m,
x Didesni kiekį lietuviškų
Ir noras lėkti kyla
ne pasirodė didinga Gedimino pi kuočiau. P o t o eičiau n a m o pa
dybinę sukaktį.
Kažkur su jom drauge.
knygų "Drauge" nusipirko: Ig
BRAZILIJOJE
lis Tuomet saulė išlindo iš po valgyti. D u o č i a u a r k l i a m s ir k a r
U E T U V I Ų TAUTOSAKA
x Vasario 16 gimnazijai rem nas Užgiris iš Brookfieldo, dr.
debesų
ir
nušvietė
pilį,
lyg
sa
—
Kun,
Vincas
Pupinis,
SJ,
vėms
ėsti.
S
u
p
l
a
u
č
i
a
u
indus,
p
a
ti komitetas rengia šios gimna A. Rugis iš Chicagos.
Senesnis katinas — kietesnė
Pakilk, pakilk, upeli,
išdirbo Brazilijoj 15 metų pašto kydama, kad Lietuva d a r nenu dėčiau t ė v a m s s u v a r y t i k a r v e s į
zijos šokių ratelio sutikimą Chi
uodega.
Pavasario
metu;
racinį darbą, po t a m tikrų stu mirus, kad jai vieną dieną vėl t v a r t ą . O p o t o eičiau miegoti
cagoje liepos 3 d. 7:30 vai. va
K a t ė senyn — nagai aštryn.
Ateis žiema, šaltoji,
dijų
pasidarė rytų apeigų kuni saulė nušvis. Kai a š ėjau s u p u s a n t šieno.
k a r e Jaunimo centro kavinėje.
Gerai dūšiai vis gerai.
Vėl būsi p o ledu.
gu ir pradėjo eiti kapeliono pa seseria gatve, beveik visur gir
Dalyvaus naujasis
direktorius
Be akių nė pasaulis nemielas.
N
i
d
a
Gleveckaitė,
reigas t a r p rytų kraštų emig dėjau lietuvių kalbą. T a i t i k r a i
J. Kavaliūnas ir komiteto atsto
Karvelį seirijiškiai taip pa
M.
Merkevičius
rantų, kartu bendraudamas ir a š buvau Lietuvoje. Nuėjau į D a r i a u s G i r ė n o lit. m-los 5 s k y
vas kuratorijoje J. Sabas. Kūra
mėgdžiodavo:
"Aš savo patelę
s u lietuviais. Šiuo metu jis dar Aušros Vartus, Šventos Onos riaus m o k i n ė
torija y r a aukščiausias gimnazi
bučiavau pritūpęs,
pritūpęs.
buojasi prie Vatikano
radijo bažnyčią, švento P e t r o i r Povilo
j o s valdymo organas, susidedan
Mūs
—du,
m
ū
s
du".
i bažnyčią ir tikrai pasijutau, k a d
rusų kalbos sekcijoje.
LAIMINGOJI BITĖ
tia iš 12 žmonių. Gimnazijos di
SU IŠTIKTUKAIS!
O panevėžiečiai: " K u r tu, k u r
esu
Dievo
namuose.
rektorius ex officio yra kuratoKapit. Juozas Cmvinskas
t
u
Vieną vasaros rytą bitė išskri ? "
rijos narys. Bus užkandžių ir gė
Bir-bir
s
u
b
i
r
b
ė
j
o
laikrodis.
Toliau
a
š
keliavau
į
senąjį
atšventė 80 metų amž. sukaktį.
do palekioti J i buvo linksma ir Anuo metu moteris kalbėjo, kad
rimų. Visuomenė laukiama.
Sukaktuvininkas yra daug dir Kauną. Ten aplankiau Romo K a Šlakšt, i š v i r t a u i š lovos. Reikė smagiai dūzgė, ieškodama me kiaušinių vištos nedėjo. O dėl t o
bęs lietuviškoje spaudoje. Šiuo lantos kapą. Kapas buvo p a p r a s jo r u o š t i s į mokyklą. P o kiek daus. Staiga j ą užpuolė meška. j o s nedėjo, kad pelais penėjo,
x Leonora ir Vladas Velžal iš
nuvirtau Bitutė įlėkė į meškos burną ir kad pelais penėjo ir šarmu gir
vyko iš Chicagos galutinai ap
metu beindradarbiauja
"Mūsų tas, bet tuo pačiu gražus, nes laiko t a b a l a i - t a b a l a i
laiptais
apsipraust*,
k
a
i staiga nusileido į pilvą. Po kiek laiko dė (Seredžius).
buvo
apsodintas
visokiom
gėly
sigyventi Santa Monicoj, Calif.
Lietuvoje".
šliūkšt
i
r
t
r
a
k
š
t
t
r
a
k
š
t man meška nurijo balandį, o balantėm.
Pusbrolis
man
pasakė,
k
a
d
Sėsk į galą ratų, tegu tavo
"fl. Velža buvo nuoširdus Lie
— Ateivių olimpiada Sao Pau a n t kapo buvo p a s t a t y t a s pa k a ž k a s k o j o j e t r ū k o . P r a d ė j a u
kaulus
krato (Švenčionys).
rado
lapę.
Jo
kulka
buvo
nudė
tuvių Bendruomenės darbuoto
le šiemet bus liepos mėnesį. Jos minklas, bet valdžia jį nugrio ai-ai š a u k t i , m o t u l ė bruzduj a s Brighton Parko ir Marąuet
parodoje programą atliks "Rū vė. Aplankiau Kauno rotušę, k a bruzdu įsiveržė t a r p siaurų laip
t e Parko apylinkių valdybų pirtelės" ansamblis.
tedrą, paštą, velnių
muziejų, tukų ir, p a m a č i u s i , k a d blogai,
rnininkas, "Draugo" dienraščio
X Dalia Petreikytė, baigusi
Čiurlionio
ir
Karo
muziejus.
B e t skliust n u l ė k ė p a s i š a u k t i tėtę.
— Talkininkės iš Amerikos
rėmėjas.
Linkėjimai įsikurti
Visų šventųjų parapijos mo Į čia atskrenda Daina Kojelytė įdomiausias Kauno vaizdas bu
Palengva brabrkšt-brabrakšt
naujojoje vietoje ir vėl įsijung
kyklą, Mother McAuley aukšt. liepos 8 d. Taip pat dalyvaus vo tyliai tekantis Nemunas. J i s n u k r y p a v a u v i r t u v ė s pusėn, t a i
t i į lietuvišką veiklą.
mokyklą ir St. x a v i e r kolegiją stovykloje Sigutė Lenkauskai- man buvo labai gražus, nes prie t a b a l a i - t a b a l a i
vėl
k r i t a u ir
x Ona ir Antanas Kratavi- bakalauro diplomu iš biolo tė, viena iš Nerijos chorisčių, kranto
augo didelis
miškas, t r a k š t k i t o j e k o j o j e ! N a , šian
čiai, gyvenantieji Detroite, Mi- gijos, studijas tęsė toliau Loyo- kuri pasiliks ilgesniam laikui toks.apie kurį mama m a n pasa dien b u s n e k a i p . T a d a paukštchigane, savo 50 m. vedybinės los universiteto Dantų medici Sao Paulyje. Ateitininkų stovyk kojo prieš važiuojant į Lietuvą. t a k š t m a n o b r o l i u k a s šautuvė
sukakties
proga,
dienraščio nos fakultete. Studijas baigė ge la jaunimui vyks
Lituanikoje Nors mano tėveliai visada pasa liu m a n p a š a u d ė prie ausies:
apvainikuodama liepos 19-28 d.
"Draugo" svarbųjį spaudos dar gūžės 24 d„
kojo ir sakė, kad a š esu lietu 1 "Kelkis,
miegale,"
šmukštDoctor of Dental Surgery diplo
bą remdami, skiria 50 dol.
vartė, kad Lietuva y r a mano t ė š m u k š t
i š t r u k a u iš sapnų pa
mu. Naujai daktarei linkime
vyne, bet aš, ten nuvažiavus, p a saulio i r c a p t - c a p t
AUSTRALIJOJE
nutvėriau
x Dr. Tomas Rėmelius, žino sėkmės.
sijutau svetima. Nepilna to žo ruošti s a v o p a m o k a s .
— Geekmgo lietuvių
sporto
mas čikagiškis, atvykęs į "Drau
Gailė Antanaitytė,
x Lietuviškų knygų "Drau klubas "Vytis" išsirinko naują džio prasme "svetima", bet pa
gą" nusipirko lietuviškų knygų
sijutau, kad aš čia nepritinku.
ge",
pasinaudodami
jų
atpigini
valdybą,
kurią
dabar
sudaro:
didesnį kiekį.
mu, už didesnę sumą užsisakė: Stasys Šutas (pirm.), K. Sta- Gal vieną dieną a š sugrįšiu į K Donelaičio lit. m-los VTJI A
x Aukų atsiuntė:
Stasys Marija Paulaitienė (Philadel- rinskas, L adąs Bungardas, An tėvų žemę ir pasijusiu, kad esu kL mok.
Pundzevičius — 4 dol., Ona ir phia), Adomas Sketeris (San gelė Bungardaitė, Česlovas Vo- namuose, nes man Lietuva buvo
M E S LINKSMINOMĖS
Vladas Zinkevičiai, M. Kazlaus Jose), E. Ribokienė
(Brock- lodka, Saulius Karpuška, Aldo labai graži ir miela ir a š jos nie
V e l y k ų r y t ą m ū s ų šeima at
kas po 2 dol.; K. Krogeris — 1 t o n ) „ Edvardas Henkelis, C. na Kardaitė, Aldona Brownienė, kada nepamirsiu.
dol. Ačiū.
Vainoras (Vak. Vokietija), J. Simoneta Wiasak.
Diana Alkutė, sikėlė a n k s t i . M e s ruošėmės ei
ti į P r i s i k ė l i m o mišias. P o mišių
Detroito "Žiburio" aukštesnio
x Futbolo klubo lituanicos Narbutavičius (Waterbury), S.
mes
i e š k o j o m e saldainių. Aš
metinis
piknikas ir turnyras Draugelis (Rochester), E . But
sios lituanistinės mokyklos mo
0KUP.
LIETUVOJE
d
a
u
g
j
ų
s u r a d a u . T a d a mes val Lietuvos kaimelis. Pieš* Aukse" Bankaitytė, Clevelando šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos 7 skyr. mokinė.
įvyks Marąuette Parke liepos 5 vilą, A. Karpavičius (Australi
kinė ("žiburio Spinduliai")
gėme p u s r y č i u s . Buvo daug ska
(Cleved., šeštad., 10 vai. ryto iki 11 j a ) , G. Petkevičienė
ASILAS
nių valgių. P a v a l g ę pusryčius, dis meškos pilve nurijo bitę. Už
MANO ATOSTOGOS
vai. vak. Nuo 7 vai. vak. gros land), Pranas Nenorta ( E . Chiėjome
p
a
s
t
e
t
ą
i
r
dėdę.
Mes
ten
valandėlės
meška
nurijo
lapę,
o
MEKSIKOJE
knygos
Kartą gyveno du kaimynai
orkestras. Visi maloniai kvie cago). Visiems jiems
l i n k s m i n o m ė s , n e s buvo mano lapė meškos pilve nurijo balan
buvo
išsiųstos
paštu.
Jonas ir Petras. K a d pigiau kai
čiami, (pr.)
Kai a š buvau Meksikoje, m a n
pusbrolio v e s t u v ė s . A š paraga dį, kuris buvo nurijęs bitę.
nuotų, nutarė abu nusipirkti
labai
patiko
tenai
atostogauti.
x Chicagos Vyčiai liepos 4 d.
v a u š a m p a n o . K a i grįžom, užval Už savaitės
meška nurijo asilą bendriems darbams. Kai
x Jaunučiai — jauniai atei
Aš, mano šeima ir močiutė va
g ė m i r p a s i r u o š ė m miegui. Ve vilką. Tas vilkas nurijo tą lapę.
tininkai, užsiregistravę į Daina rengia gegužinę Vyčių salėje ir
asilą parsivedė namo, Jonas
žiavome ir ėjome į keletą meksi
sodelyje,
2453
W.
47
Street.
lykų švenčių m e t u buvo mano kuri buvo nurijusi tą balandį,
vos stovyklą ir norintieji vykti
klausia P e t r ą :
koniškų restoranų. Ten buvo
močiutė ir d ė d u k a s bei maža kuris buvo nurijęs bitutę. Tą
autobusu, prašomi užsimokėti Pradžia 12 vai. — ir tuojau bus
— Kuri asilo pusė bus tavo?
įvairių
valgių.
Buvo
tortijos
ir
p u s s e s e r ė iš K a n a d o s atvažia dieną žmogus miške medžiojo ir
už kelionę J. Arštikiui, 2408 galima valgyti pietus. Šokiams
— Bet j u k asilas bendras! —
enčilados. Man labai patiko t o r 
vę. T a i b u v o t i k r a velykinė šven nušovė mešką. Nušovęs mešką,
Northgate Ave., N. Riverside, gros Wally Tenclinger orkest
sakė
Petras.
tijos, bet enciladų bijojau p a r a 
tė.
perpiovė jos pilvą.
Illinois 60546, tel. 447-9024 iki ras. Vyčių pirmininkas Algir
— Taip, bendras, bet vis dėl
gauti. Aš bijojau, kad bus p e r
Kaip nustebo, radęs meškos to reikia žinoti, k a m kuri asilo
liepos 10 d.: 30 dol. — ten ir das Brazis kviečia lietuvius at
daug
pipirų,
juk
meksikonų
vai
A
u
d
r
ė
Apanavičhitė,
pilve vilką. J o kulka buvo nu pusė priklauso, — paaiškino Jo
atgal, 20 dol. — į vieną pusę. Iš vykti į gegužinę — Amerikos
giai yra labai a š t r ū s . A š ir ma
Clevelando Šv. Kazimiero lit. dėjusi ne tik mešką, bet ir vil nas.
važiuojame iš Jaunimo centro laisvės dieną praleisti s u vy
no šeima važiavome į Akapulko
ką! Perpiovęs vilko pilvą, ūs
mokyklos mokinė
(9620 S. Claremont Ave., Chi- čiais, (pr.)
— O t u kurią pusę pasirink
centrą. Buvo fontanai prieš la
cago) liepos 20 d., 9 v. r. ir
X JAV LB Vidurio Vakarų
t u m ? — nusijuokė Petras.
bai gražų pastatą. Šiame pasta
grįžtame ten pat rugpiūčio mėn. apygardos valdyba kviečia visus
— Priekinę, su galva, — ne
te buvo daug krautuvių ir res
3 d. apie 6 v. v. Stovyklautojai į Chicagos Lietuvių Dienų šven
svyruodamas atsakė Jonas.
toranų. Mes buvome tokiame
renkasi 45 min. anksčiau išva t ė s atidarymo koncertą birželio
— Prof. Algė Paliūnaitė-Pan , restorane, kur gali
— Gerai, — sutiko Petras. Jisvalgyti ir
žiavimo laiko. Čekius rašyti: 28 d., šeštadienį 7 vai. vak. Jau kauskaitė mirė Kaune šių metų
nubaidė muses n u o asilo uode
žiūrėti programą. P r o g r a m ą a t
Iithuaman Catholic Youth As- nimo centre. Trumpą meninę birželio 20 d. Apie 10 mėn. sir
gos ir pasakė J o n u i :
liko tautinių šokių šokėjai, g r o
soctation Ateitis, Incc. (pr.)
programą atliks viešnios Linda go leukemija. Liko vyras, Kau jo meksikonišką muziką, pasi
— Aš savo puse pasirūpinau.
no Technologijos instituto pro rodė Aztekų indėnai ir magikas.
Ruzgaitė
iš
Indianos
ir
Vilija
Dabar
tavo eilė. Nupirk avižų,
x Palikite šaltus šiaurės miesVariakojytė iš Los Angeles. P o fesorius, daktaras, du mokykli Po to matėme vyrą, kuris šoko
gerai
pašerk
savo pusę, kad bū
•tus, praleiskite 7 žavingas die
programos šokiai ir bufetas. Šo nio amžiaus vaikai: Linutė ir nuo 500 pėdų aukščio į baseiną.
tų
stiprus.
Tegyvuoja
mūsų kai
nas "Mardi G r a s " laive su PLB
kiams gros Vyties o r k e s t r a s . Vidukas, jos tėvai dr. Jonas Programa buvo labai įdomi.
mynystė!
ir Dlinois Gyd. Draugijos ren
Sekmadienį, birž. 29 d., bus ge Pankauskas ir Filiomena PanKrautuvėse buvo
parduoda
giama ekskursija gruodžio 7 d.
PAGALVOJIMUI
gužinė Ottawa Woods
Parke, kauskienė-Strazdaitė, brolis An i ma labai daug gumos, nes Mek
Aplankysite 3 įdomias salas Ka
t a m 4300 ir 4700 S. Hariem tanas, 95 metų močiutė ir daug sikoje auga t o k s augalas, var
Jei gyvenate s u kitais, tar
ribų Jūroje. Registruokitės nekitų artimųjų. A. a. Algė su tė
Ave. (pr.)
naukite jiems, nereikalaudami
du "chiele", iš kurio k r a m t o m a
atidėliodami! Informacija:
vais pirmųjų trėmimų metu bu
meilės už meilę ir padėkos u i
guma yra daroma. Gatvėse mek
American T r a v d Service Bu
vo išvežta į Sibirą. Po 17 trem
patarnavimą.
sikonai ir meksikonės pardavi
JERUZALE K R A N E
rbau, 9727 So. We»tern Avenue,
ties metų grįžo į Lietuvą ir stu
Ermalova
nėjo sukneles, puodus ir skulp
Chicago. HL 60643, tel. (312)
Gerai parinkti dabarties ir is dijavo matematiką. Labai gerai tūras. Net vaikai
Kas duoda vargšams, suteikia
pardavinėjo
238-9787. (sk.)
toriniai Jeruzalės vaizdai antra baigė matematikos fakultetą ir puodus, rankinukus ir t. t. Mes
Dievui.
priimta į Kauno iš jų nupirkome keletą puodų
x GINTARO VASABYTE- dienį, birželio 17 d.. Spertus todėl buvo
V. Hugo
muziejaus
salėje,
618
So.
Michi
j
Technologijos
institutą
ruoštis
TftJE reikalingas jaunuolis įgėlėms.
Kas su savo artimu gyvena
gan. Chicagoje. buvo parodyti! profesūrai. 1975 metais apgynė
neapykantoje,
negali gyventi
vairiems darbams. Skambin
A s t a Kazlauskaitė,
dip'rrral inio korp IUSO na rims ir j disertaciją "Strypų
virpėjimas
taikoje nei su K r i s t u m i
kite vakarais telefonu —
Izraelio konsulato
kviestiems skysčiuose" ir gavo technike*, Lemonto Maironio lit. mokykŠv. Augustinas
AtostSfe* m e t u . vakartis, kada dar nenorėsite rr:es>c, jįahte pažaisti Šešėliais
los 5 skyriaus mokinė
616—409-3298
(sk.) visuomenės vadams.
mokslų kandidatės laipsnį.
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